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 املقدمة

 

 وأصـحابه الطيبـني  والـصالة والـسالم عـىل سـيدنا محمـد وعـىل آلـه،الحمد هلل رب العاملني

 .الطاهرين

  -:وبعد

 حــسب ،يف كليــات الرتبيــة للمرحلــة الثالثــة) يس املنــاهج وطرائــق التــدر( فهــذا الكتــاب 

أثنــاء دراســتهم  املقــررات الدراســية املطلوبــة أعددتــه ليكــون مرجعــا وعونــا ألبنائنــا الطلبــة يف

 ،بعد تخرجهم وتوليهم مهام العمل يف التدريس الثـانوي  ومتمنيا أن يكون بني أيديهم،الجامعية

  .ثناء أداء واجباتهم يف ميدان الرتبية والتعليمليستفيدوا مام فيه أ

 

فلامذا توضع معه  ان طرائق التدريس جزء من املنهج وقد يعرتض من ينظر لعنوان الكتاب

 الجانـب العمـيل ميـز بكونهـا متثـل لكنها تت، فهي أحد عنارصه األربعة، واألمر كذلك،يف العنوان

 .ستحقت أن تأخذ مكان الصدارة يف العنوانالتطبيقي الذي يتم تطبيق املنهج من خالله فا

 الـلــهن يوفق الجميع لحمل رسالة وأمانة الرتبيـة التـي رشفنـا سائال املوىل سبحانه وتعاىل أ

منـا الكثـري،  بلدنا الغايل الذي ينئ من الجـراح تعاىل بها وكلفنا أن نقوم بواجباتها، يف وقت ينتظر

 يف وقت كرثت فيه الفنت واملغريـات، ،ة والتوجيه والتعليمحتاج للرعاي التي ت،كام تنتظرنا األجيال

 .وعز فيه الناصح األمني
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 الرتبية وعلم الـنفس ومن ناحية أخرى فاين أضع هذا الكتاب بني يدي زماليئ الكرام أساتذة

ليهدوا ايل عيـويب، ويتحفـوين مبالحظـاتهم وآرائهـم الـسديدة للـسمو بـالفكرة وتحقيـق الهـدف 

 تعاىل أن يوفـق الجميـع ويأخـذ بأيـديهم لخـري العمـل الـلـه وأسال ،الكتاب اداملطلوب من اعد

 .وعمل الخري

 

 . تعاىل من وراء القصدالـلـهو

 

 

 د ماجد أيوب القييس.م . أ

 كلية الرتبية للعلوم الرصفة

 جامعة دياىل
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 الفصل األول

 مفهوم العلم
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  العلم مفهوم 

م نشاط إنساين ميارس من خالل مجموعة من األفعـال بهـدف فهـم الطبيعـة و العل   

ولتحقيـق هـذا الهـدف يـستخدم . التوصل إىل مجموعة العالقات والقوانني التـي تحكمهـا

 .ِالعالم العديد من الطرق والوسائل والتقنيات

ريـضة  يف الكون، وتطبيقاتهـا يف عـامرة األرض، وهـو فالـلـهوالعلم هو معرفة قوانني 

 :تعاىلالـلـه   قال ،مقدسة

  ..).الـلـهفاعلم أنه ال اله اال (

ًوقل رب زدين علام(.... ْ ِ ِ ْ ِ ِّ َّ ُ  )114: طه)(َ

 :) عليه وآله وصحبه وسلمالـلـهصىل (كام ورد يف الحديث الرشيف، قول النبي

 )رواه ابن ماجة)(طلب العلم فريضة عىل كل مسلم(

 : تعاىلالـلـهد العلم يرفع صاحبه مكانة عالية عنو

ِيرفع ( َ ْ ِ الذين آمنوا منكم والذُالـلـهَ ِ َِّ ََّ َْ ُ ُ َين أوتوا العلم درجاتَ َ ََ ْ ِْ ُ ُ  ) 11  : املجادلة ( )   َ

 عليـه وآلـه الـلــهصـىل ( النبـي قـال، عظيمـةبذل الجهد يف طلـب العلـم عبـادةأن و

  ):وصحبه وسلم

 .)1()رواه مسلم)(اىل الجنة له طريقا الـلـهمن سلك طريقا يلتمس فيه علام سهل (

 العلـم  فمـن العلـامء مـن يحـدد، وتختلف وجهات النظر حول طبيعة العلم  

 هيكـل مـن املعلومـات، ومـنهم مـن يـرى أنـه طريقـة يف بالجانب املعريف ويعتـربه

البحث والتفكري يف حني يرى طرف ثالث أن العلم مزيج من املعرفة وطرائق البحث 

 املـادة إضـافة إىل ، أن العلم يتضمن القـيم أو األخالقيـات ويرى طرف رابع،والتفكري

 

                                                           
 .عيل أحمد، مناهج الرتبية أسسها وتطبيقاتها، دار الفكر العريب، القاهرة ) 1998(مدكور،) 1
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 ومن أجل التوصل إىل تحديد دقيق ملفهوم العلم يجب أن تؤخذ وجهات النظر ، والطريقة

 : بأنه العلم لذلك ميكن تعريف،بنظر االعتباراألربع 

تفكـري البحـث والب تـم التوصـل لـه قابل لإلضافة والتجديد،،بناء مرتاكم من املعرفة   

سري والتنبـؤ والـضبط أو وتحكمه قيم ويسعى لتحقيق أربعة أهداف هـي الوصـف والتفـ

 )2(.التحكم

 :مكونات العلم

  الجانب املعريف:ّاملكون األول

املعرفة العلمية مبا فيها من حقائق، ومفاهيم، وتعمـيامت،  يتضمن الجانب املعريف    

  البنـاءمتثـلو ،ا تـشكل نـواتج العلـمومبادئ وقواعد وقوانني، ونظريات علميـة، وجميعهـ

َالعلمي املرتاكم الذي توصل اليه العلامء عرب السنني والذي ميثُل شكل هرمي يبني العالقة ب ُ

 .ومستوياتها كام يف الشكل ادناه  املختلفةبني املعارف العلمية

 

 
 

                                                           
س العلوم الصف الرابع معاهد اعداد املعلمني، وزارة سعد عبد الوهاب وآخرون، طرائق تدري ) 1997( نادر،) 2

 .الرتبية، العراق
سعد عبد الوهاب وآخرون، طرائق تدريس العلوم الصف الخـامس معاهـد اعـداد املعلمـني، )1995(  نادر،  )*

 .وزارة الرتبية، العراق
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 لعلمشكل يوضح منوذج الجانب املعريف ل
 

 :إىل املستويات اآلتية  تصنفلعلميةاملعرفة امن الشكل أعاله أن يظهر و

 Science Facts:الحقائق العلمية -1

 وهـي نـسبية وغـري ،وهي نتاج علمي مجزأ ثبتـت صـحته يف ظـروف وأزمنـة معينـة

  ومن أمثلة الحقائق، وتعترب الحقائق اللبنات األوىل التي تقوم عليها البنية العلمية،مطلقة

  :العلمية

 االشتعال  األوكسجني غاز يساعد عىل -

 . درجة مئوية100 يغيل املاء النقي تحت الضغط الجوي االعتيادي يف -

 . تحتوي ذرة الهيدروجني عىل إلكرتون واحد-

  . يتمدد النحاس بالتسخني-
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  the scientis principles  :املفاهيم العلمية -2

جموعة مـن نتج عن إدراك العالقات والعنارص املشرتكة بني مت ة عقليات تصور وهي 

 ."يفها إىل أصناف أقل منها عدداالظواهر أو األحداث أو األشياء وذلك لغرض تصن

 الخ.. .، االنصهار، الحامض،يون األ، الذرة:هيم العلمية ما ييلومن أمثلة املفا

 elements &rules:املبادئ والقواعد -3

عمـيامت فـوق  ويـأيت تـصنيف املبـادئ والت،املبدأ هـو عالقـة بـني مفهـومني أو أكـرث 

 :ومن األمثلة عليها ،املفاهيم يف السلم الهرمي لنتاجات العلم

  ، تتمدد املعادن بالتسخني

 . وهذا املبدأ يشمل مفهومي التسخني واملعادن

 استنتاجات من ظواهر علمية تـربط بـني  فهيScientific Rulesأما القاعدة العلمية 

 .قمية مثل قاعدة أرخميدس وغريهامية أو رمتغريين أو أكرث وميكن التعبري عنها بصورة ك

 Science Laws :القوانني العلمية-4

 سلسلة مرتبطة من املفـاهيم تـصف الظـاهرة أو الحـدث  عبارة عن:القانون العلمي 

جملة  :  أو هو.هيم بروابط من العالقات الكمية فالقانون هنا يربط بني املفا،"كميا" وصفا

 .يعة يف صورة عالقة رياضية الطب املختلفة يفتصف االنظمة
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 :يف قانون يعرف باسمه) بويل ( فالعالقة بني حجم الغاز والضغط الواقع عليه صاغها 

مع الضغط الواقع عليه عند ثبـوت " عكسيا" يتناسب حجم مقدار معني من الغاز تناسبا( 

 )درجة الحرارة 

 Science Theory:النظريات العلمية -5

تصورات الذهنية الفرضـية التـي تتكامـل يف نظـام معـني مجموعة من ال النظرية هي

 .ادئ والقوانني والقواعد العامةيوضح العالقة بني مجموعة كبرية من املفاهيم واملب

 : عمليات العلم:ّاملكون الثاين

وهي مجموعة من طرائق البحث والتفكري والعمليات العقلية متثل الجانب اإلجرايئ   

  ) 3(للتوصل إىل عنارص املعرفةيتبعها العلامء  من العلم

وهي كذلك قدرات ومهارات عقلية يكتسبها املـتعلم يف إثنـاء تعلمـه مـشابهة    

 يـستخدمها اإلنـسان ،لألنشطة التي يقوم بها العلامء إثنـاء التوصـل إىل نتـائج العلـم

 فهي تـساعده عـىل تنظـيم مالحظاتـه وجمـع ، يف حل مشكالته مبنهج علمي صحيح

 ومـن ثـم ،يد إمكانياته وتوجيهها الوجهة السليمة باتجـاه حـل املـشكلةبياناته وتحد

تقويم هذه اإلمكانيات والحكم عىل نتائجها وتعديلها وضبطها من أجـل الوصـول إىل 

عن طريـق   تم التوصل لهاات التفكري العلمي،ويطلق عليها كذلك خطو نتائج أفضل،

التـي  الخطـوات والقواعـدفظهرت كمجموعـة مـن  دراسة وتحليل البحوث السابقة،

  فالقيمـة األساسـية للعلـم ال تكمـن،ميكن عىل أساسها التخطيط للدراسات املختلفـة

 

                                                           
 وتدريـسها، دار الـرشوق، ،عايش محمود االتجاهات العامليـة املعـارصة يف منـاهج العلـوم، )2010( زيتون، ) 3

 100ص.عامن، األردن
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يف وصـوله إىل مجموعـة مـن  بـل ،فقط يف البحـث عـن حلـول ملـشكالت طارئـة أو جزئيـة

مواقـف  التـي ميكـن اسـتخدامها يفالحقائق واملفاهيم والتعميامت والقـوانني والنظريـات 

 )4(بهة جديدة مشا

 :مبا يأيت وتتميز عمليات العلم

والطلبـة حـددة يـستخدمها العلـامء واألفـراد  إنها عمليات تتضمن مهارات عقليـة م-

 .لفهم الظواهر الكونية والوجود

 .واكتسابها والتدرب عليهاد ومامرسة للعلامء ميكن تعلمها إنها سلوك محد-

  .إىل الحياة إنها عمليات ميكن تعميمها ونقلها -

 -:وتقسم عمليات العلم إىل نوعني هام

 يف قاعـدة  وهي عرش عمليـات علميـة أساسـية تـأيت: عمليات العلم األساسية:أوال

، )االســتنباط(  واالســتنتاج، والقيــاس، والتــصنيف،املالحظــة: هــرم تعلــم العمليــات وهــي

نيـة، اانيـة والزمواالستقراء، واالستدالل، والتنبؤ، واستخدام األرقام، واستخدام العالقات املك

 ).التواصل(واالتصال

 ومتثـــل املالحظـــة الخطـــوة األوىل مـــن خطـــوات املـــنهج العلمـــي،  :املالحظـــة -1

تقــرتب يف معناهــا مــن املالحظــة كاملــشاهدة واملراقبــة والرصــد  شــائعة وهنــاك مفــردات

ــا أكــرث مــن غريهــا،واالســتطالع  ــز عليه ــا ســيتم الرتكي ــشكلحيــث  وألهميته ــستخدم ب   ت
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 -:حياة اليومية، ولها استعامالتها الواسعة يف املجاالت العلمية املختلفة ومن ذلكواسع يف ال

تستخدم بهدف رئيس هو جمع و تكوين املعرفة حول الـسمة أو الظـاهرة التـي  - أ

 .توضع موضع املالحظة، والكشف عن جوانب غامضة فيها بدرجة ما

ــوم ال - ب ــك، ويف عل ــم الفل ــذلك أداة بحــث خــصوصا يف عل ــاء واملالحظــة ك كيمي

 .والفيزياء والعلوم البيولوجية

ركـز عليهـا عمليـة كام إنها متثل مـصدرا مهـام مـن مـصادر املعلومـات التـي ت - ت

 .التقويم ملدى تحقق االهداف بأنواعها وخاصة املهارية والوجدانية

ولعلامئنا العرب املسلمني كثري من املواقف التي تؤكـد اهـتاممهم مبنهجيـة التفكـري   

ام املالحظة العلمية للوصـول إىل النتـائج العلميـة، مـن ذلـك أن الخليفـة العلمي واستخد

 أيب بكر الرازي أن يختار له أفضل مكان يف بغداد ليقـيم ِ العالمالعبايس املعتضد طلب من

 فقام الرازي بتحديـد املكـان املناسـب )5(الذي ينوي إنشاءه،) املستشفى(فيه البيامرستان 

الحظة، فقام بنـرش قطـع مـن اللحـم يف جهـات مختلفـة مـن بطريقة علمية تقوم عىل امل

 فاختار املكان الذي تعفنت فيه آخر قطعـة لحـم منهـا، ،املدينة وظل يراقب رسعة تعفنها

 .  إعجابفأعجب الخليفة بطريقته أميا

 فقد اشتهرت مالحظة عـامل ، وللمالحظة أهمية كبرية يف االكتشافات العلمية  

وعـىل أثرهـا اكتـشف قـانون  وط التفاحة من الـشجرة،الفيزياء اسحق نيوتن لسق

 الجاذبية الشهري، ويف الرياضيات يسهل مالحظـة أن هنـاك أشـكال مـستوية ميكـن 
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ًرسمها عىل الورق كرسم مثلـث مـثال فتكـون أضـالعه مـستقيمة ويـسمى مثلثـا مـستويا،  

 الفـضاء، ويؤسس للهندسة املستوية التي تسمى هندسة إقليدس، وهنـاك أشـكال متتـد يف

 وتنتج مثلثا كرويا ، فال بد أن تكون أضالعه محدبة،فلو أردنا أن نرسم مثلثا عىل سطح كرة

 .يؤسس لهندسة الكرة

 :ويف القرآن الكريم نجد الدعوة إىل املالحظة والبحث يف مواضع كثرية منها قوله تعاىل

َأفلم يسريوا يف اْألرض فتكون لهم قلوب ي ( ٌَ ُُ َ َُ ْ ْ ُْ َ ُ َ َ َِ َ ِ ِ َعقلون بها أو آذان يـسمعون بهـا فإنهـا َال َ َ ََّ ِ َ َِ َِ ٌ َُ َْ ْ َ َْ َ ُ ِ

ِتعمى اْألبصار ولكن تعمى الُقلوب التي يف الصدور ُ ُّ َِ ِ َِّ ُ ْ َُ َ َْ َْ َْ َ ُْ  )6()٤٦: الحج( ) َ

 الـلــهعـىل ) عليـه الـسالم( إبـراهيمالـلــهوبني القرآن الكريم كيفية استدالل نبـي    

ه للكواكـب ورشوقهـا وغروبهـا، وأنهـا بغروبهـا ال ميكـن أن اإلله الحق، من مالحظتـ تعاىل

  فجاءت مالحظاته يف القرآن الكـريم. بل هي أجرام مسخرة بقوانني كونية،تكون آلهة تعبد

 -:فقال تعاىل

َوكَذلك نري إبراهيم ملكوت السموات واْألرض وليكون من الموقنني ( ِ ِِ ُ َْ َ ََ ِ ِ ِ َِ ُ َُ َ َ َ ْ َِ ْ ََ َ َّ َ َ ِ ِ ُ َّفلـام) 75(َ َ َّ جـن َ َ

َعليه الليُل رأى كَوكَبا قال هذا ريب فلام أفَل قال َال أحب اآلفلني  ِ ِِ َ ْ ُّ ِ ُ َ ََ َ َ َّ ََ َ ََ ََّ ِّ َ ََ ً ْ ْْ ًفلام رأى الَقمر بازغا ) 76(َ ِ َ َ َ ْ ََ َ َّ َ

َقال هذا ريب فلام أفَل قال لـنئ لـم يهـدين ريب َألكُـونن مـن الَقـوم الـضالني ِّْ ْ َ َ َ َ ََّ َِ ْ َ َِّ َِ ِّ َّ َِّ ْ َِ ْ َ ِ َ َ ََ ََ َفلـام رأى ) 77( َ َ َّ َ َ

مس بازغة قال هذا ريب هذا أكْرب فلام أفلت قال يا قوم إينِّ بريء مام ترشكُون  َالشَّ ِ ِْ ُ َِّ َّ ِِّ ٌ َ َ َِ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َ ََ َُ َ ََ ََ ً َ ِ ِإينِّ ) 78(ْ

َوجهت وجهي للذي فطر السموات واْألرض حنيًفا وما أنا من المـرشكني ِ ِ ِ ِِ ْ َُ َْ ََّ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ ََّ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ِ ُ : األنعـام(  ) )79( ْ

٧٩ – ٧٥( 
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  :املالحظة أنواع

 -:وللمالحظة أنواع كام يأيت

املالحظـة عـن طريـق ك ،الحـواسوهي املالحظة عن طريـق : املالحظة الحسية - أ

  )285، 2011أبو جحجوح، () 7(. والشمالذوقو  السمع والبرص اللمسحاسة

عفـوي وتتـسم وتجـري بـشكل  وهي املالحظة التي تحصل :املالحظة الطبيعية - ب

بشمولها وتنوع املعلومات التي تطالها، وغنى املعلومات املتحصلة منها وكونهـا ال تتطلـب 

 .وقتا خاصا إلجرائها

 وتوجـه ،وهي املالحظة التي ويتم التخطـيط لهـا:  العلمية املقصودةاملالحظة - ت

 ومـن ذلـك املالحظـة التـي تـستهدف الكـشف عـن تقـدم  إىل أمناط معينة من الـسلوك،

تعلم يف إتقان مهارات معينة كاملهارات الرياضية ومهارات القراءة، أو تستهدف الكشف امل

 .عن مظاهر سلوكية معينة تتعلق بـالنواحي الخلقيـة كالكـذب والغـش والـرسقة وغريهـا

وقـد ، السلوك الذي يوضع موضع املالحظةرصدوهي مالحظة تتبعيه استمرارية تقوم عىل 

 ) 8( .لوك دون غريهتركز عىل الناتج النهايئ للس

 وهي املالحظة التي تقوم عىل االميان واليفني بالفكرة، :الوجدانيةالحظة امل - ث

 الخطـاب  بعـض اآليـات الكرميـةفتجد يف ،ا بالعقل أو الحواسال سبيل للوصول إليهو

 لـذلك نحـن نـصدق عن أحـداث تاريخيـة قدميـة كقـصة أصـحاب الفيـل،) أمل تر(ب

 يـشري العلـامء إىل أن تـصديق وأدراك مـا يـأيت و  بأعيننـا،بالواقعة رغـم أننـا مل نراهـا

 

                                                           
لعلـوم يف مرحلـة التعلـيم االسـايس ، مدى توفر عمليات العلم يف كتـب ا)2008(أبو جحجوح، يحيى محمد ) 7
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شـد يقينـا مـن  تعاىل يعطي من اليقني بوقوع الفعل كرؤيتـه بـالعني املجـردة، وأالـلـهمن 

 .إدراكه بباقي الحواس

 تستدعي إعامل العقل والتفكري يف األمور وهي املالحظة التي :عقليةالالحظة امل - ج

 .ئل التي تشري إليهاواملسا

 وهي املالحظة التـي تقـوم عـىل علـم الـشخص :التنبئيةستقرائية املالحظة اال - ح

 )عليـه الـسالم (يعقـوبالـلــه ر نبـي  شعو مالحظة وكام ورد يف ،ويقينه وخرباته السابقة

 عىل الرغم من إلقاءه يف الجب مـن قبـل إخوتـه،)  السالمعليه(سف  ولده يووتنبئه بحياة

 -: عىل لسانهوفراقه لسنني طويلة، قال تعاىل

ِيا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه وَال تيأسوا من روح ( - ْ ْْ َ َ ُ َ ََ ِ ُِ ُ ُ ََّ َْ َُ ِ ِ َ َ َ َ َْ َّ ُ إنه َال ييأس ِالـلـهِ َ ْ َ ُ َّ ِ

ِمن روح  ْْ َ َ إالَّ الَقوم الكافرونِالـلـهِ ُ ِ َ ْ ُْ ْ  )٨٧: يوسف( ) ِ

اس األطـوال  وهو الوصف الكمي لألشياء باستخدام وحدات قياسية، كقيـ: القياس-2

والزوايا والكتل واألوزان واملساحات والحجوم وغريهـا، باسـتعامل أدوات قيـاس كاملـساطر 

 والحاسـبات واألمتار واملوازين واألسطوانات املدرجة ومكاييل معايرة الـسوائل والـساعات

  )9(.الكهربائية والحواسيب واألجهزة

كـالحجم،  لخصائصها املميزة وهي عملية تجميع األشياء وفصلها وفقا : التصنيف-3 

أن يصنف األطفال مجموعه األقالم : مثال. والشكل، واللون، وكيفية االستخدام وما إىل ذلك

  ) 10(.أو الكتب أو الدفاتر عىل حسب حجمها ولونها

                                                           
 .24،مصدر سابق ص 2001عبد السالم، )  9

( ص:. يف التعليم العام، مكتبة آفاق، غـزة، فلـسطني، تدريس العلوم)2009( األغا واللولو، احسان وفتحية )  10
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 ويقصد بها استخالص أحكام فرعية وحـاالت خاصـة مـن :)االستنباط(االستنتاج  -4

املواد  : الخشب والفلني يطفو عىل سطح املاء من قاعدةفيمكن ان نستنتج أن أحكام كلية،

  )11.(الخفيفة الوزن والكبرية الحجم تطفو عىل سطح املاء

 ويقصد به التوصل إىل أحكام كليـة أو عامـة واستخالصـها مـن حـاالت :االستقراء -5

 :جزئية أو خاصة، ومثال ذلك يف كتب العلوم

 .يوصل الحرارة والكهرباء الحديد عنرص -

 .النحاس كذلك يوصل الحرارة والكهرباء -

 .األملنيوم يوصل الحرارة والكهرباء -

 .الفضة توصل الحرارة والكهرباء -

 ).حيث تشرتك هذه العنارص كونها فلزات( الفلزات توصل الحرارة والكهرباء:أذن

 ، هـي اسـتنتاجات ذات عالقـة بالـسبب املـؤدي إىل مالحظـة مـا:االستدالل -6

 ننظر من النافذة ونرى أوراق الشجر تتحـرك فإننـا نـستدل عـىل أن  حني:ومثال ذلك

 وإمنـا   رغم إننا داخـل املبنـى ومل نختـرب وجـود الريـاح بـصوره مبـارشه،الرياح تهب

ومن . معرفتنا املسبقة والخربة ندرك أن الرياح تهب  ومن خالل،استنادا إىل مالحظتنا

 بتوجيه تفكريهم إىل الطريق التـي  لالرضوري مساعدة األطفال عيل القيام باالستدال

 تــساعدهم عــىل القيــام باســتنتاجات تقــود إىل املالحظــة املبنيــة عــىل املعرفــة 
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  )12 (.التبسم املسبقة التي ميلكونها كالحكم عىل احد التالميذ بأنه سعيد ألنه مرح ودائم

. فة املـسبقة هو عملية وضع تخمينات منطقيه استنادا إىل املالحظة واملعر:التنبؤ -7

يشري التنبؤ إىل أمناط من التفكري تتطلب منا إعطـاء أفـضل تقـدير مبنـي عـىل املعلومـات 

فيـضعون تنبـؤاتهم اسـتنادا  الطقس األرصاد الجوية بحالة املتوافرة لدينا فمثالً يتنبأ علامء

 .ًوبناء عىل تحليل معلومات وعىل خربات سابقة, مرتاكمة) مراقبات(إىل مالحظات 

 وهي القدرة عىل إعطاء أرقـام للقياسـات والبيانـات العلميـة :تخدام األرقاماس -8

 .التي تم الحصول عليها من املالحظة أو التجريب

وهـي عمليـة تـصور أو تخيـل األشـياء  :استخدام العالقات الزمانية واملكانيـة -9

 والحوادث ومعالجتهـا مـن حيـث أشـكالها ووقـت مالحظتهـا، وقربهـا أو بعـدها، ورسعـة

حركتها وما إىل ذلك، وهي رضورية للتعرف عىل األشكال واملواقع، فرؤية بحرية مثالً أو سد 

من السدود القريبة من املدينة من مواقع مختلفة، ويف أوقات مختلفـة تعطـي مالحظـات 

 .مختلفة باختالف الزمان واملكان

  وهــي عمليــة اســتخدام اللغــة املنطوقــة واملكتوبــة والرمزيــة:التواصــل -10

ومثال ذلك .بأشكال متعددة للتعبري عن األفكار بطرق يستطيع أن يفهمها اآلخرون

عندما يطلب املعلمون من األطفـال تعريـف كلـامت ومـصطلحات بـشكل عمـيل 

  ووصف أشياء وحوادث كام يدركونها وتسجيل معلومات وإنشاء جداول معطيـات

 

                                                           
، تنظيم محتوى مادة الجغرافية وفق نظرية ريجولت وأثره عـىل التحـصيل وتنميـة )2009(عمران، خالد،  ) 12

(  يف املناهج وطرائق التدريس، التفكري االستداليل واالتجاه نحو املادة لدى طالب الصف األول الثانوي، دراسات
77( 



27 
 

  . بذلك عىل تطوير التواصلومخططات بيانيه ومناذج إلظهار ما وجدوه فإنهم يشجعونهم

 وهي خمس عمليات متقدمة وأعـىل مـستوى مـن : عمليات العلم التكاملية:ثانيا

عمليات العلم األساسية يف هرم تعلم مهارات العمليات العلمية، وتـسمى أحيانـا عمليـات 

 تفسري البيانات، والتعريفـات اإلجرائيـة، وضـبط املتغـريات، وفـرض :العلم التجريبية وهي

  )13(. روض، والتجريبالف

 ويقصد به التعبري عن النتائج واالتجاهات والوصف الشفوي أو :تفسري البيانات -1

والرسـوم البيانيـة والجرائـد حتـى   الرسوم والخرائط:املكتوب أو يف صور ماديه أخرى مثل

 .يتمكن اآلخرون من فهم ما الذي يقصده الفرد

لتي يتم فيها تحويـل البنـاء أو املفهـوم وهي التعريفات ا :التعريفات االجرائية -2

ــري أجــرايئ“أو املتغــري إيل  ــاس” متغ ــل للقي ــا ،قاب ــي  وتفــصل فيه ــة الت اإلجــراءات الفعلي

 و تكمــن أهميتهــا يف كونهــا تتــيح للباحــث االنتقــال مــن ،سيــستخدمها الباحــث يف بحثــه

 . امستوى املفاهيم البنائية و النظرية إىل مستوى املالحظة التي يعتمد عليه

 ويقصد به تحديد أي املتغريات التي تواجهنا يجب دراستها أو :ضبط املتغريات  -3

 . ضبطها ليك نحصل عىل تجربه مضبوطة علميا

نحتـاج لـضبط درجـة  ليك نعرف إذا ما كـان النبـات ينمـو يف الظـالم فإننـا قـد: مثال

 .قيس أثر الظالم بدقةالحرارة والسقي والسامد وغريها من العوامل املؤثرة يف النمو، ليك ن

                                                           
 ).101، مصدر سابق ص2010زيتون، ( ) 13
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 ميكـن ،اسـتنادا إىل املالحظـات  ويقصد به صياغة عبارات محددة:فرض الفروض -4

 واالفـرتاض هـو اسـتعامل املعلومـات ،التحقق من صحتها أو بطالنهـا مـن خـالل التجربـة

فعنــد دراســة أثــر االختبــارات  عــن النتــائج املتوقعــة لتجربــة للوصــول إىل أفــضل تخمــني

 . حصيل الطلبة، ميكن أن نفرتض عدم وجود عالقة لعامل الجنس بالتحصيلاملدرسية يف ت

وهو عملية متكاملة لها منهجية محددة تبدأ من طرح أسـئلة البحـث  :التجريب -5

وصياغة الفرضيات وتحديد املتغـريات وضـبطها واسـتخدام التعريفـات اإلجرائيـة وإجـراء 

العمليـة اإلجرائيـة الـشاملة :أن يكـون ومثال عـىل ذلـك ميكـن ،التجربة وتفسري املعطيات

  )14(.الستقصاء تأثري كميات السامد املضافة لنباتات من النوع نفسه

 :القيم و األخالقيات :ّاملكون الثالث

والـضوابط التـي تحكـم سـلوك اإلنـسان يف   مجموعة من املعايري املتفق عليهاوهي   

والتعامـل مـع املعرفـة ،العلميسـري البحـث  يـتم يف ضـوئها .املواقف ذات الـصلة بـالعلم

 ) 15( -: ومنهاالجديدةالحكم عىل املعلومات العلمية، و

 وتعنـي انتـزاع ،تحري املوضوعية يف البحث والكتابة والنرش، وهي عكس الذاتيـة -1

 .ث موضوع الدراسةاحد و االواهرو الظ قفاالذات من املو

                                                           
، فعالية منوذج تدريس مقرتح يف العلـوم يف تنميـة مهـارات الفـروض العلميـة لـدى )2007( غانم، تفيدة، ) 14

ة، بتـاريخ ، الجمعيـة العربيـة للرتبيـة العلميـ11/تالميذ مرحلة التعليم االسايس، بحث مقدم اىل املؤمتر العلمي
 .295 ص 31/7/2007
 .279، مصدر سابق،ص2011أبو جحجوح،  ) 15
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، والتطبيـق هـو ة األرضلكون وتطبيقها يف عامر يف االـلـهالعلم هو معرفة قوانني  -2

ينبغي أن تكون هناك فجوة بني العلم والعمل أو بـني املثـال  لذلك ال ،غاية العلم واملعرفة

 .والواقع أو بني النظرية والتطبيق

 وهنـاك ، واسـعادها االنـسانيةةخدم وتطبيقها يف استخدام املعرفة ملصلحة البرش -3

ينبغـي للبـرشية ان تجهـد وتناضـل  خبيثة لثمرات العلم ونتائجـه استخدامات وتطبيقات

 .للتخلص منها او تخفيض وطأتها

للمعلومات العلميـة قابليـة االختبـار فـال تـضاف أي معلومـة إىل رصـيد املعرفـة  -4

 .العلمية إال بعد اختبار مصداقيتها

تأخذ املعرفة العلمية صفة العاملية وتعني أن هذه املعرفة ليس لها دين أو وطن  -5

تطلب بالـرضورة تبـادل املعرفـة العلميـة بـني العلـامء، وال يجـوز أو جنس أو عرق وهذا ي

 .احتكارها

 وامنـا ثبتـت ، الداللـةةقطعيت  ليس والحقائق العلمية، النظريات العلمية كلان  -6

صحتها يف ظل الظروف واملعطيات الحالية وقد تتغري وتتبـدل مـستقبال كـام حـدث لكثـري 

 .منها

 تعـاىل الـلــه غيـب وشـهود وعد الوحي وهو هو مصدر املعرفة الثاين بان الكون -7

 مفـردات عـامل الغيـب سمى نفسه عامل الغيب والشهادة وان عىل االنسان ان يتعامل مـع

امل  وان يتعامل مع مفردات ع عن طريق الوحي،ه سبحانه ومبا جاء من عند،الـلـهكام امر 

 . الحياةعامرإل فيها وتسخريها الـلـهكتشاف قوانني الشهادة بالدراسة والبحث وا
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 تقتيض أن يتـوخى العـامل الدقـة يف وصـف وتـسجيل تحري األمانة العلمية والتي -8

 .رفة العلمية إىل مكتشفيهااملع وأن يرجع ،ظات والظواهراألحداث واملالح

 فهناك العلوم ،احرتام كل جوانب املعرفة والبحث العلمي بكل فروعه وتخصصاته -9

 العلوم التي تحكم العالقات بـني سـائر مكونـات تحكم وتوجه سلوك االنسان وهناكالتي 

 الحيـاة إلصـالحة وكلها جزئيات يف نظـام متامسـك يهـدف الكون فكلها قوانني تحكم الحيا

 يف الكـون وتطبيقاتهـا يف واقـع الـلــه والعلم بهذا النظام هو العلم بقـوانني بكل جوانبها،

 .)16. (االرض

 :خصائص العلم

 -:ة بالخصائص اآلتيةيتصف العلم واملعرفة العلمي

 .حقائق العلم قابلة للتعديل والتغيري -1

يف ضـوء األدوات والتقنيـات واالكتـشافات العلميـة (  العلم يصحح نفـسه بنفـسه -2

 )الجديدة 

 تتحول نتائج البحوث والدراسات العلمية  العلم يتصف بالشمولية والتعميم حيث-3

 .مة لها صفة الشمول والتعميمالجزئية أو الفردية الخاصة إىل معرفة علمية عا

معرفة علميـة سـابقة أو رضوريـة لـتعلم معرفـة "  توجد دامئا: العلم تراكمي البناء-4

 .علمية جديدة أو الحقة

 . ملك للجميع املعرفة العلمية عاملي و العلم نشاط إنساين-5

                                                           
 .98، مصدر سابق ص1998مدكور،   ) 16
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 فالباحـث يـسعى إىل تحديـد ،الدقـة واملوضـوعية بالدقة والتجريد و العلم يتصف-6

ثم يحدد أسئلته التي يحاول اإلجابة عنها بكـالم دقيـق وموضـوعي " املشكلة املبحوثة أوال

 ثم يجمع معلوماته من خالل أدوات بحثية صادقة ويحلـل معلوماتـه ويتوصـل إىل ،مجرد

 .والذاتيةعن الهوى " النتائج بعيدا

باحـث لجمـع  التي يستخدمها الفرد أو الوهي الوسائل اته الخاصة به العلم له أدو-7

 .املعلومات أو قياسها

بل أن تأخذ موقعها يف بناء  املعرفة العلمية مدققة وممحصة ومجربة عدة مرات ق-8

 .العلم

املجتمع يتطـور بتـأثري العلـم وتقنياتـه كـام أن  فيه و العلم يؤثر يف املجتمع ويتأثر-9

 .ف واالتجاهات السائدة يف املجتمعالعلم ينمو ويرتعرع بتأثري الظرو

 :أهداف العلم

 : والتفسريالوصف -1

يهدف العلم إىل مالحظة الظاهر ووصفها ويتعـدى ذلـك إىل محاولـة معرفـة أسـباب 

 .هذه الظواهر، من أجل فهم الظاهرة ومعرفة أسبابها

 :التنبؤ

من إدراك عالقات معينة للتنبـؤ مبـا ميكـن أن يحـدث مـستقبال  ويقوم عىل االستفادة

 ))منـدليف((تنبـؤ العـامل : فادة منـه، ومـن األأمثلـة عـىل ذلـكحتى ميكن االستعداد له واإل

بوجود عنرص يف الجدول الدوري مل يكتشفه وتـم اكتـشافه بعـد خمـسة عـرش عامـا وهـو 

 .عنرص الجرمانيوم



32 
 

 : الضبط والتحكم -2

يهدف العلم إىل التحكم يف العوامل أو الظروف التي تجعل ظـاهرة معينـة تـتم عـىل 

ثها، وتزداد قدرة اإلنسان عىل ضبط الظواهر والـتحكم بهـا كلـام أو متنع حدو صورة معينة

 .زادت قدرته عىل تفسريها والتنبؤ بها

 :الثقافة العلمية

ية تعني حاجة الفرد أن ميتلك قدرا مـن املعرفـة والـوعي بـأمور تتعلـق الثقافة العلم

اته املهنيـة بشتى مجاالت الحياة وجوانبها حتى يتمكن من القيام مبهام ومتطلبات مسؤولي

  )17( .والوفاء مبتطلبات حياته

تـصل باملـشكالت والقـضايا العلميـة ن املعارف واملهارات واالتجاهـات تقدر م وهي  

 وقدرات ومهارات التفكري العلمـي الالزمـة إلعـداد الفـرد للحيـاة ،والرياضية والتكنولوجية

 تنبع فلسفته يف الحيـاة ولكل مجتمع ثقافة علمية،يف بيئته ومجتمعه التي تواجهه اليومية

 .نظرته للكون واالنسان والحياة وتنبثق منها

ويف عرص ثورة العلم والتقنية، تعد الثقافة العلمية املتمثلة يف معرفـة الحقـائق    

األساسية حول نتائج العلوم، جزءا أساسيا من الثقافـة العامـة، وهـي رضوريـة لتنميـة 

لعلم والتقنيـة وجعلهـا سـلوكا ومنهجـا يف قدرات النشء والشباب الستيعاب مفاهيم ا

لقـد أصـبح نـرش الثقافـة العلميـة عـىل نطـاق واسـع، رضورة بالغـة األهميـة . الحياة

والحيوية، خاصة يف مجتمعنـا العـريب الـذي يواجـه تحـديات هائلـة، منهـا التحـديات 

  يف العلمية التي تتمثل يف تأخرنا العلمي الطويل بالقياس اىل مجتمعـات سـبقتنا كثـريا

 

                                                           
 19، الرتبية العلمية وتدريس العلوم، دار املسرية، القاهرة، ص )ت.د(السيد عيل،محمد ) 17
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واملجتمع املثقف علميا، يعرف ويفهم ويقـدر دور العلـم والعلـامء . مجال العلم واملعرفة 

نحو غد ومستقبل أكرث ارشاقا، كام تزداد قـدرة جامهـريه عـىل املـشاركة بفاعليـة يف صـنع 

 .القرار

لقد أدركت الدول املتقدمة أهمية الثقافة العلمية ألبنائها، فقامـت بإعـداد العديـد   

 برامج الرتبية العلمية، مبا يف ذلك برامج تطـوير منـاهج العلـوم، بهـدف نـرش الثقافـة من

 األمـرييك، الـذي يدعمـه 2061العلمية ومحو األمية العلمية بني أبنائها، ومثال ذلك برنامج 

 American Association for the Advancement ofاالتحـاد األمـرييك لتقـدم العلـوم 

Science )AAAS(ف اىل رفع مستوى الثقافة العلمية بني األمريكيـني وبنـاء مـواطن ، ويهد

 Japan، وأيـضا برنـامج الوكالـة اليابانيـة للعلـوم والتقنيـة 2061أمرييك جديد بحلول عام 

Science and Technology Agency الـذي يهـدف اىل زيـادة الـوعي العلمـي والتقنـي ،

ي يتـضمن مهرجانـات علميـة وإنـشاء لدى عامة الناس، بخاصـة األطفـال والناشـئة، والـذ

 .مكتبات فيديو علمية وبناء متاحف علمية

 وال شك أن وسائل االعالم املختلفة تلعب دورا متميـزا يف نـرش الثقافـة العلميـة   

وتنمية الخيـال العلمـي لـدى األفـراد، وذلـك مـن خـالل اعـداد مـواد وبـرامج علميـة 

د وتثري خيـالهم، خاصـة التلفزيـون الـذي وتعليمية وثقافية متميزة تنمي مدارك األفرا

ــار والــصغار ــأثريا عــىل الكب  فقــد . يعــد مــن أكــرث وســائل االعــالم انتــشارا وجــذبا وت

 أظهــرت الدراســات يف الــدول املتقدمــة أن املــشاهدين يفــضلون يف املرتبــة األوىل

  مشاهدة برامج الخيـال العلمـي، كـام أن الطـالب الـذين يحبـون الـربامج والقـراءات 
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أمـا يف عاملنـا العـريب، فـإن واقـع الـربامج العلميـة . الخيالية تكون نتائج دراساتهم ممتـازة

والتعليمية يف وسائل االعالم ال ترقى اىل الدرجة املطلوبة لتنمية الثقافة العلمية، اذ انهـا ال 

تتناول اتجاهات العلم والتقنية الحديثة، كام أن مجـال الخيـال العلمـي مـن املوضـوعات 

لمية التي يرغب املشاهدون يف معرفة معلومات عنها، لكـن ال يجـدونها يف مـا تقدمـه الع

 .الربامج العلمية

لقد أصبح تقديم برامج وأفـالم علميـة وتعليميـة وثقافيـة يف عاملنـا العـريب رضورة    

مهمة تقتضيها التطورات العلمية والتقنية الرسيعة واملذهلة، فمثال، أيـن الـربامج العلميـة 

ي تتناول مظاهر التقدم العلمي الحـايل يف مجـاالت مثـل الـذكاء الـصناعي والروبوتـات الت

والنظم الخبرية والشبكات العصبية والواقع االفرتايض والهندسـة الوراثيـة والعـالج الجينـي 

والنانو تقني والليزر، وغريها، التي يجب أن تقدم بصورة جذابة مشوقة تـستطيع العقليـة 

تستوعبها، وميكن أن تتضمن هذه الربامج متارين عقلية وأسئلة تتحـدي العربية عموما أن 

، التي من شأنها اثـارة خيـالهم وتفجـري »؟.. ماذا يحدث لو«أفكار ومعلومات األفراد، مثل 

 .طاقاتهم االبداعية

كام أن الصحف واملجالت يجب أن تفسح مساحات أكرب للثقافة العلمية وأعامل   

غطـي املواضـيع واألخبـار والقـضايا العلميـة الحديثـة بـنفس الخيال العلمي، بحيـث ت

القدر من املساحة التي تحظى بها اآلداب والفنون والرياضة، اذ ان عـرض االتجاهـات 

والقضايا العلمية الحديثة من شأنه أن يدرب األفـراد عـىل االهـتامم بـالعلم وقـضاياه، 

فيـد القـول بـأن تبـسيط وقـد يكـون مـن امل. وهذا أمر رضوري لالستعداد للمـستقبل

 العلوم ونـرشها عـىل نطـاق واسـع هـو أسـاس الثقافـة العلميـة املنتـرشة بـني األفـراد
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 يف الدول املتقدمة، ففي الواليات املتحدة عىل سبيل املثال توجـد قنـوات متخصـصة متامـا 

ــاة  ــل قن ــوم، مث ــسيط العل ــشاف «لتب ــة Discoveryاالكت ــاة التعليمي  Learning، والقن

Channel، ناسا « وقناة وكالة الفضاء األمريكيةNASA باالضافة اىل الربامج العلميـة عـىل ،

القنوات األخرى، وهنـاك أيـضا أرشطـة الفيـديو العلميـة املنتـرشة يف مكتبـات دول العـامل 

املتقدمة، التي يعلق عليها علامء ومؤلفون كبار، إلثارة حب العلـم لـدى األفـراد وبخاصـة 

ال تخلو أي صحيفة أو مجلة من صفحات علمية يحررها متخـصص األطفال والشباب، كام 

. قادر عىل تبسيط حقائق العلم الحديثة وعرضها بصورة يستطيع كـل قـارئ أن يـستوعبها

وال شك أن كل هذه األساليب وغريها، سوف تؤهل مواطنينا للعيش يف عامل الغد، وستؤدي 

البداع العلمي يف مجتمعنا، وبالتايل القدرة يف النهاية اىل اشاعة املنهج العلمي يف التفكري وا

  )18(.عىل مواجهة مشاكلنا بفاعلية أكرث

 -: كثرية ومتعددة ومنهاة العلميومصادر الثقافة

 . التقدم العلمي وما يتبعه من إضافات معرفية وتدفق معلومات-1

فيــة  املفـاعالت النوويــة وكي: االتجاهـات العامليــة والقـضايا العلميــة الدوليـة مثــل-2

 .التخلص من النفايات الناتجة عنها

  . مشكالت املجتمع املختلفة-3

 .الثقافة البيئية والزراعية والصناعية -4

 

 

  

  

                                                           
يـدة الـرشق األوسـط ، الثقافة العلمية واالستعداد للمـستقبل، مقـال منـشور يف جر2005سالمة، صفات،  ) 18

 .2005 يوليو 5 بتاريخ 9716األلكرتونية، العدد 
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 الفصل الثاين

 مفهوم املنهج
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 :تعريف املنهج

و  (:ن العـرب يف مـادة نهـج جـاء يف معجـم لـسا.بـني الواضـح الطريقهو ال:  املنهج 

 مل ميت رسول : و يف حديث العباس. صار نهجا: و استنهج الطريق. الطريق الواضح:املنهاج

و فالن . . حتى ترككم عىل طريق ناهجة أي واضحة بينة– عليه و سلم الـلـه صىل – الـلـه

 تعـاىل لــهالـقـال ، )19(  ). و الـنهج الطريـق املـستقيم.يستنهج سبيل فالن أي يسلك نهجـه

 )48:املائدة)(لكل جعلنا منكم رشعة ومنهاجا(

 لغايـةولهدف محدد و,مييش عليه االنسان للوصول لنهاية محددة وهو الطريق الذي 

 .، ويف الحياة مناهج متعددة منها املنهج الرتبوي، والثقايف، واالقتصادي وغريهامحددة

سـسات الرتبويـة لتحقيـق واملنهج الرتبـوي يقـصد بـه الطريـق الـذي تـسري عليـه املؤ

لإلنـسان والكـون   ونظرتـه وهناك مفهوم للمنهج وفق التصور اإلسالمي،أهدافها املرسومة

 )20(. يف الفلسفات األخرىلهاوالحياة يختلف عن التصور 

املنهج فـٌقد يظن بعض الطلبة ان املنهج يعني الكتاب املـدريس، وهـو ظـن خـاطئ، و

هنـاك فـرق كبـري بـني املـنهج التقليـدي واملـنهج ، ون الكتاب كام سيأيت بيان ذلـكأوسع م

 :الحديث

                                                           
 14: الجـزء: مـادة نهـج: بـاب النـون). 3(دار احياء الـرتاث العـريب، ط , لسان العرب ): 1999(ابن منظور ) 19

 .300: ص. بريوت، لبنان
 .14، مصدر سابق، ص1998مدكور، )  20
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  -:املنهج التقليدي

 مـن الحقـائق و مجموعـة هـي وباملعرفة التي تقدمها املدرسـة لتالميـذها ويتمثل   

 مـواد دراسـية اصـطلح عـىل صـورة يف م و األفكار التي يدرسها الطلبةاملعلومات و املفاهي

 .ملنهج التقليدي يؤكد عىل املقررات الدراسية، فاتسميتها باملقررات الدراسية

 -:املنهج الحديث

 و الفنيــة و الثقافيــة و االجتامعيــة و الرتبويــة األنــشطة الخــربات و ةمجموعــهــو   

 او املدرسـة بتعلمهـا داخـل ليقومـواهـا لتالميـذها  و تهيئاملدرسـة التي تخططها الرياضية

االتجـاه ب يل و تغيـري امنـاط اخـرى منـهد اكسابهم امناطا من السلوك او تعخارجها بهدف

تـستهدف الجـسم والعقـل   وتربيتهم تربية شاملة،املرغوب مام يساعدهم يف امتام منوهم

والوجدان، تربية متكاملة تهدف اىل اعداد االنسان القـوي القـادر عـىل االسـهام يف عـامرة 

جامل الذي دل والحق والالحياة وترقيتها، االنسان التواق اىل العدل، الباحث عن الخري والع

 الـلــهالـذي يـستعني بوالرغبة يف اسـعادهم، يحمل حب اآلخرين، ويعمر قلبه باالميان، وي

 )  21(.ام أفضلَليصنع لنفسه ولآلخرين عال

 -: الجوانب اآلتيةويؤكد عىل

 فهم الحياة. .الطموحات. .القيم. .املبادئ. .وتشمل العقيدة:  بناء القناعات:أوًال

                                                           
 .66، مصدر سابق، ص1998مدكور،  ) 21
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 . وتشمل ما يشغل بال االنسان وكيف يقيض وقت فراغه:وجيه االهتامماتت :ًثانيا

 ، إداريـة، اجتامعيـة، عقليـة، فنيـة،بأنواعهـا املختلفـة؛ رياضـية: تنمية املهـارات :ًثالثا

 علمية

مـن تـصاحب ؟ مـن تتجنـب ؟ وكيفيـة بنـاء العالقـات : فهـم قواعـد العالقـات :ًرابعا

 .وإصالحها أو إنهائها

 وهـم األمثـال العليـا الـذين يتطلـع إلـيهم اإلنـسان ليـصبح :ار القـدواتاختي :ًخامسا

 .وكذلك فهم القوانني التي تحكم التعامل مع القدوات،مثلهم

 -:سلبيات املنهج التقليدي

  .واالتجاهاتإغفال امليول والحاجات  حية العقلية والرتكيز عىل النا -1

 . املحتوىاختيار إغفال دور املدرسني يف  -2

 .مية النشاط داخل غرفة الصف وخارجهاليل اه تق -3

 . الطالب عىل املدرسنياعتامد -4

 .املعلم هو محور العملية الرتبوية -5

 -:مميزات املنهج الحديث

 .يراعي واقع املجتمع وطبيعة املتعلم وخصائص منوه -1

 .يساعد التالميذ عىل التكيف مع املجتمع -2
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 .فروق الفرديةق التدريس ومراعاة الائ طراختيارالتنوع يف يساعد عىل  -3

 . املتنوعة وجعل التعليم أكرث ثباتا التعليمية الوسائلاستخدام -4

  .يشجع التعليم الذايت والتعاوين ويشجع الطلبة عىل العمل والنشاط -5

 . دور املعلم فيه تنظيم التعليم وتوفري الرشوط الالزمة لنجاحه وليس التلقني -6

 .املتعلم هو محور العملية الرتبوية -7

  :ج الدراسيةأنواع املناه

  :لقد ظهرت تنظيامت متعددة للمناهج كل منها يدور حول احد العنارص اآلتية

 .املجتمع ,  املتعلم  , املادة الدراسية

  : وقد ترتب عىل ذلك وجود ثالثة أنواع من التصانيف للمناهج هي 

واد ومـنهج املـاملنفـصلة  املناهج التي تدور حول املادة الدراسية مثل مـنهج املـواد-1

  . ومنهج املواد الواسعةالدراسية املرتابطة

 . مثل منهج النشاط املناهج التي تدور حول ميول التالميذ ونشاطهم-2

  )22.( مثل املنهج املحوريول حاجات التالميذ ومشكالتهماملناهج التي تدور ح-3

 :منهج املواد الدراسية

ًتنظـيام   ويتـضمن،ا انتـشاراملنـاهج وأكرثهـا  ويعد منهج املواد الدراسـية مـن أقـدم 

ــر ــن اآلخ ــضها ع ــصل بع ــية ينف ــواد دراس ــكل م ــة يف ش ــومللمعرف ــنهج العل ــاك م   فهن

 

                                                           
 .143ص . ، املناهج، القاهرة)1966( وكامل، الدمرداش و منريرسحان ) 22
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 تـسعى إىل إعـداد  واالجتامعيات وغريها واخذ كل فرع يتفـرع بـدوره اىل مجموعـة مـواد

 ويـرى املربـون ان إملـام الناشئة يف مجاالت معرفية محـددة، لتكـون املعرفـة هـي الغايـة

 للحيـاة، وقـد كانـت مهذه املواد التي متثل تراث البرشية هو خري طريق إلعدادهالطلبة ب

 فمثال يف االجتامعيات تـدرس الجغرافيـا مبعـزل عـن هذه املواد تدرس منفصلة عن بعضها

يف مـنهج التاريخ ويسمى املنهج حينها منهج املواد املنفصلة، ثم بذلت جهود للربط بينهـا 

هذا املنهج بربط مادتني أو أكرث مع اإلبقـاء عـىل  يتميز ة حيثيسمى منهج املواد املرتابط

 وبـني  فمثال ميكـن تـدريس الجغرافيـة و التـاريخ و الـربط بيـنهام،هاالحواجز الفاصلة بين

 ويتوقف مدى ارتباط املواد املختلفة بعضها ببعض عـىل ، وبني مواد العلومالتاريخ واألدب

 هـذا املـنهج إىل تكامـل ويهـدف ، املعلم بتلك املـواد إملامويتطلبالعالقات املتوفرة بينها 

 .التي تساعد عىل مواجهة مشكالت الحياةاملعرفة 

 :مزايا منهج املواد الدراسية

يتميز منهج املواد الدراسية بجملة من امليزات تجعله املنهج األكـرث شـيوعا واسـتمرارا 

 :ومن أهم هذه املزايا

ولتوضيح وترتيب املعارف وتنظيم الحقائق طريقة منطقية فعالة لتنظيم التعلم،  -1

 .يف كل مادة تنظيام منطقيا

إن عملية تخطيط منهج املواد الدراسية وتنفيـذه عمليـة بـسيطة وسـهلة، وهـذا  -2

النوع من املناهج ال يتطلب الكثري من الوقت والجهد الذي تحتاجـه األنـواع األخـرى مـن 

 .املناهج
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من املناهج وسهولة إعداد محتويات املنهج من السهل إعداد املعلمني لهذا النوع  -3

 .واختيار مواده

من السهل تقويم الربنـامج التعليمـي الـذي يعتمـده مـنهج املـواد الدراسـية ألن  -4

التقويم يقترص فيه عـىل إجـراء اختبـارات تحـصيلية تراعـي مـستوى املتعلمـني ومحتـوى 

 .الكتاب املقرر

 فالكليـات ، يف التعلـيم الجـامعيلقبوليتناسب منهج املواد الدراسية مع أنظمة ا -5

تحدد القبول عىل أساس اجتياز الطالب عددا معينا من املواد الدراسية عىل مستوى معـني 

 .من التحصيل

 :عيوب منهج املواد الدراسية

رغم املزايا التي ذكرناها سـابقا فـإن مـنهج املـواد الدراسـية لـه العديـد مـن العيـوب 

 : ييلواملثالب التي ميكن تلخيصها فيام

 ال يهتم منهج املواد باملـشكالت االجتامعيـة الـسائدة، وال يواكـب عمليـة التطـوير -1

 .املستمرة التي يحتاجها املجتمع

 ال يتفق الرتتيب املنطقي ملنهج املواد مع الواقع النفيس للمتعلم، وال يراعـي ميـول -2

ث الهـدف الرئيـيس كـام ال يراعـي الفـروق الفرديـة بـني املتعلمـني، حيـ. ورغبات املـتعلم

 .للمتعلمني هو النجاح يف االمتحان
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 يركز منهج املواد عىل النضج العقيل لدى املتعلمـني وإهـامل الجوانـب األخـرى يف -3

 .تكامل شخصياتهم من حيث النمو الجسمي والعقيل والوجداين واالجتامعي

علومـات  الهدف األسايس ملنهج املواد هو االهتامم بالتحصيل عـن طريـق حفـظ امل-4

 .تقانها وتخزينها لالمتحانوا

 ال يهتم منهج املـواد الدراسـية املنفـصلة بـالطرق واألسـاليب التـي تنمـي عـادات -5

 .التفكري السليم باستخدام املنهج العلمي يف حل املشكالت وتكوين املعرفة الشاملة

 عىل نظريـة امللكـات العقليـةال يقوم منهج املواد عىل أسس علمية حيث يعتمد  -6

تقول بأن عقل اإلنسان يحوي عددا مـن القـوى العقليـة وكـل مـادة دراسـية تخـتص التي 

 .بتدريب إحدى هذه امللكات العقلية

 منهج النشاط

لقد نشأ منهج النشاط أوال يف املدرسة التجريبية التي أقامهـا جـون ديـوي وألحقهـا    

ند ديوي عىل أربعة دوافع وقد قام هذا املنهج ع. 1896بكلية الرتبية بجامعة شيكاغو عام 

 :رئيسية هي

  الدافع االجتامعي الذي يظهر يف رغبـة الطفـل يف مـشاركة خرباتـه مـع مـن حولـه -1

 ).رغبة املتعلم يف مشاركة اآلخرين خرباتهم( 
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 الدافع اإلنشايئ أو البنـايئ الـذي يظهـر يف اللعـب والحركـات اإليقاعيـة أو اللعـب -2

أي رغبة املتعلم يف تكـوين ( اد الخام يف عمل أشياء مفيدة ويف تشكيل بعض املو. اإليهامي

 ).أشياء نافعة من مواد خام

 الدافع التجريبي أو البحثي الذي يظهر يف ميل الطفل لعمل أشياء ملجرد ما يحدث -3

أي رغبة املتعلم يف معرفة ما يحدث نتيجـة ( نتيجة لذلك مثل حل وتركيب بعض األلعاب 

 ).لعمله

تعبريي أو الفني الذي يظهر يف التعبري بأسلوب دقيق وسليم سواء أن كان  الدافع ال-4

 )رغبة املتعلم يف التعبري عن ميوله اإلنشائية( ذلك التعبري لغويا أو فنيا 

ويقوم مفهوم منهج النشاط عىل املبدأ القائل بأن الخربة الشخصية أو املبارشة تتمثـل 

ولقد سمي هذا النوع من املناهج مبـنهج . غوب فيهيف املامرسة الفعلية أللوان النشاط املر

نه يوجه كل عنايته إىل نشاط املتعلمني الذايت وما يتضمنه هذا النشاط من مرور النشاط أل

. إىل منـوه منـوا متكـامالًو,املتعلم بخربات تربوية متنوعـة تـؤدي إىل تعلمـه تعلـام سـليام 

ىل تلبيـة حاجاتـه وميولـه م، ويعتمد عفمنهج النشاط هو ذلك املنهج املتمركز حول املتعل

 : ويركز منهج النشاط عىل ما ييلالحقيقية،

كمالحظـة حيـاة النبـات والحيـوان والنـاس واألرض والـسامء ومالحظـة :  املالحظة-1

 .الصناعات املحلية واألنشطة املختلفة

 .ويشمل األنواع املختلفة من األلعاب والتمرينات البدنية والرياضية: اللعب -2
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 والقـصص والتمثيـل والغنـاء ودراسـة الحكايـاتوتشمل القراءة ورواية : صصالق -3

 .الرسوم والصور واللغات

 .ويشمل ذلك عمل أشياء نافعة ومفيدة: العمل اليدوي -4

 :خصائص منهج النشاط

منهج النشاط ال يقترص عىل مرحلة تعليمية محددة، فطبيعة منهج النشاط وتكوينه   

ولكـن تختلـف أهدافـه . اه يصلح لجميع املراحـل الدراسـيةاختيار محتوووطريقة إعداده 

ملتاحة باملدرسة والبيئة املحيطة، أساليبه باختالف املراحل الدراسية وباختالف اإلمكانات او

إىل معلم كفء ومعد إعدادا مهنيا سـليام ومـتحمس لنـشاط املتعلمـني ويـستمع  ويحتاج

ولهم وحاجــاتهم وقــدراتهم إلـيهم ويــستمتع بالعمـل معهــم، ويعــرف كيـف يكتــشف ميـ

 23.واستعداداتهم ويوجهها التوجيه السليم ويختار األنشطة التي تناسبهم

 :وميكن تحديد أهم خصائص منهج النشاط فيام ييل

 : امليول-1

تعتمد عملية التعلم عىل ما لدى املتعلمني من ميول، حيث يـتم عـىل أساسـها اتخـاذ 

 ميول حقيقيـة  ميول املتعلمني والتأكد من أنها تحديدفيتم  بشأن ما ستتم دراسته،قرارات

 .تؤدي إىل املشاركة الفعالة واإليجابية يف املواقف التعليميةف ة وقتيوليست طارئة أو

                                                           
، رؤية يف مناهج تدريس اللغة العربية، مكتب نور الحـسن، )2015(زاير وعبد الجبار، سعد عيل و محمد )  23

 .163بغداد، ص
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 : املشاركة-2

 يف  الطلبـةيتم الحصول إىل املعرفة يف مـنهج النـشاط مـن عمـل ومـشاركة وإيجابيـة

 مهـم بالنـسبة يشءفاملعرفـة  ،املعلـمبناهـا املواقف التعليمية لتحقيق أهداف واضـحة يت

  .كساب املتعلمني خربات متكاملةإل هج النشاط،ملن

 : التكامل-3

 بالفصل بني املـواد الدراسـية يقوم منهج النشاط عىل فكرة وحدة املعرفة فال يعرتف  

نـشاط يتطلـب تعلـم بعـض املعـارف أو بعـض  فالقيام بأي ،ملهاولكنه يؤكد اتصالها وتكا

فدراسة موضوع املاء مثال يتطلب الحصول عىل معارف متنوعة من عدة ،ألساسيةاملهارات ا

 .مجاالت علمية مثل العلوم والجغرافيا واالقتصاد والرياضيات والزراعة وغريها

 : التخطيط-4

ال يقوم املتخصـصون واملعلمـون وخـرباء املنـاهج بـالتخطيط املـسبق لخـربات مـنهج 

تمد عىل النشاط التلقايئ للمـتعلم الـذي يعتمـد عـىل النشاط، وذلك ألن منهج النشاط يع

ولـذلك فلـيس . االختالفات يف امليول من فرد آلخر ومن بيئة ألخرى ومن إطار ثقـايف آلخـر

من السهل أن يحدد الخـرباء واملعلمـون واملتخصـصون ميـول املتعلمـني واختيـار مجـاالت 

 تخطيطـه يف ولكن يتم. ًط مقدماولذا فإن منهج النشاط ال يخط. وأنواع النشاط بناء عليها

ويف امليدان ومن خالل العمل املشرتك بـني املعلـم وطالبـه أو تالميـذه بداية العام الدرايس 

 .ومبساعدة الخرباء واملختصني
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 : الجامعية-5

 فـام يقـوم بـه ، وحتى نهايتهته يف منهج النشاط منذ بداي بصورة جامعيةيتم العمل  

ديد ملجاالت النشاط وأهدافها وطرق وأساليب الحصول عـىل املعلمون واملتعلمون من تح

 العمل الجامعـي والتخطـيط املـشرتك، وهـذا املعارف وتوزيع العمل، كل ذلك يعتمد عىل

 واكتساب مهارات واتجاهـات مهمـة للغايـة ،وفاعليته ومشاركته إيجابية املتعلم يعرب عن

 والتعامل مع اآلخـرين واحـرتام مثل كيفية العمل ضمن فريق، وكيفية التخطيط واالتصال

 .اءالرأي اآلخر وتقبل النقد البن

 : الطريقة-6

الـذي يعـزز ط عىل أسـلوب حـل املـشكالت، تعتمد طريقة التدريس يف منهج النشا  

ه  إحـساسباعتباره محور املوقف تعليمي الذي يقوم عـىلالفعالية واإليجابية لدى املتعلم 

عـىل تعلـم كيفيـة ه تساعد  التعليمية املواقفلتايل فانباو عىل تفكريه،مبشكلة معينة تلح 

 . أكرث األهداف الرتبوية أهميةوهو منالتفكري، 

 :طريقة املرشوع

طريقة املرشوع ابتكرها وليم كليباترك ليضع برنامج النشاط موضع التنفيذ بطريقـة   

بـارات ويعرف املرشوع بأنه موقـف تعليمـي تتـوافر فيـه عـدة اعت. م1918علمية يف عام 

 :منها

 وجود مشكلة تنبع من ميول املتعلمني عن طريـق اإلحـساس بهـا مبـارشة أو عـن -1

 .طرق اإلثارة والتنبيه
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 . وجود هدف واضح يف أذهان املتعلمني-2

 . القيام بنشاط عقيل وجسمي واجتامعي يساعد يف حل املشكلة-3

 يذ وجود خطة تنظم هذا النشاط يتصف باملرونة مع إمكانية التنف-4

 . مجال التعلم غري قارص عىل حجرة الدراسة بل ميتد لخارجها-5

 :خطوات تنفيذ املرشوع

 :مير املرشوع بالخطوات التالية

 : اختيار املرشوع-1

 :ويجب أن يكون املرشوع. ويعني ذلك تحديد املشكلة التي يدور حولها التعلم

ة هامـة يف حيـاتهم وأن  متفقا مع ميول املتعلمني ومحققا ألغراضهم ومعالجا لناحيـ-

 .يحل مشكلة تهمهم

 مفيدا لنمو املتعلمني الجسمي والعقـيل واالجتامعـي واالنفعـايل والجـاميل ومتنوعـا -

 .ومتزنا يف محتواه

 مؤديا إىل خربات متعددة ومتكاملة الجوانب ومراعيـا لظـروف املدرسـة واملتعلمـني -

 .وإمكانات العمل

 : وضع الخطة-2

ة التـي يـتم بهـا الـتعلم ويجـب أن تراعـي الخطـة اإلمكانـات وتشمل تحديد الطريق

وليات عىل املتعلمني، كام يجـب أن تكـون وتوزيع العمل واملسؤاملادية والبرشية املتوفرة، 

 .ملعلومات واضحة لجميع املتعلمنيجميع املصادر وا
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 : تنفيذ الخطة-3

مان املناسـبني للعمـل، اختيار املكان والز: التأكد منومتثل الجانب التطبيقي ويتطلب 

معرفـة ورضورة قيام املتعلمني بجميـع مراحـل التنفيـذ، ووجود املوارد واألدوات الالزمة، و

 يتمثل يف التوجيه واملـساعدة والتـدخل  الذيدور املعلموبيان  كل فرد لدوره ومسئولياته،

 .عند الرضورة فقط

 : التقويم-4

 :وهو املرحلة النهائية يف املرشوع ويتضمن

 .ويتعلق مبتابعة كل مرحلة وخطوة يف حينها: التقويم املرحيل -

 .ة النهائية عند استكامل املرشوعويتعلق باملتابع:  التقويم الشمويل-

 :مزايا منهج النشاط

يعترب منهج النشاط ثورة عىل املناهج التقليدية، إذ يقـوم أساسـا عـىل املـتعلم ذاتـه   

 . ن حيث االهتامم مبيوله وحاجاتهويتخذ منه محورا للعملية التعليمية م

 :ومن أهم مزايا منهج النشاط

 االعتامد عىل األساس النفيس للمتعلم، حيث يعطي االهتامم األول ألغراض املتعلم -1

 .ميوله وحاجاته
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 إتاحة الفرصة للمـتعلم لالتـصال املبـارش بـالخربات الحياتيـة مـن خـالل االهـتامم -2

 .املتعلم يف حياتهباملواقف الحقيقية التي تواجه 

 التكامــل يف الــتعلم حيــث االهــتامم بحــل املــشكالت وإكــساب املــتعلم املعــارف -3

 .واملهارات واستخدام مواد دراسية من مجاالت معرفية مختلفة ومتنوعة

 يساعد منهج النشاط عىل ربط املـواد الدراسـية ربطـا ملموسـا إذ يجمـع املـتعلم -4

 .تحقق أهداف النشاطل واد ويربط بينهاملعلومات من مختلف املاملعارف وا

 يــساعد مــنهج النــشاط املتعلمــني عــىل مواجهــة املــشكالت والــصعوبات وتحمــل -5

املسئوليات والصرب وتنمية الثقة بالنفس وحب النظام ومامرسة الحياة االجتامعية واحـرتام 

 .رأي اآلخرين

يـشعرون بامليـل لهـا  يشجع منهج النشاط املتعلمني عىل التعرف عىل املهنـة التـي -6

 .أكرث ومامرستها يف املستوى الذي يستطيعونه

 . تنمية القدرة عىل االبتكار واإلتقان-7

 . يتميز هذا املنهج بالحركة والنشاط داخل الصف الدرايس وخارجه-8

 :عيوب منهج النشاط

بالرغم من املزايا العديدة ملنهج النـشاط مل يـسلم هـو اآلخـر مـن النقـد، ومـن أهـم 

 :لبه أو عيوبه والصعوبات التي تواجه ما ييلمثا

 . من الصعب تحديد امليول والحاجات واملشكالت الحقيقية للمتعلمني-1
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 . ال يساعد هذا املنهج عىل إتقان املواد الدراسية-2

 . يهمل هذا املنهج املايض واملستقبل ويركز عىل الحارض-3

اهن وبـاملعلمني غـري املعـدين  يصعب تنفيذ هـذا املـنهج يف مدارسـنا بـشكلها الـر-4

 إعدادا كافيا لتنفيذه

 . نقص األدوات واألجهزة واملعدات واملعينات الالزمة ملامرسة النشاط-5

 .نقص الوعي بأهمية النشاط يف العملية التعليمية-6

 -:املنهج الرسمي و املنهج الخفي

 -:من جانب آخر ميكن تقسيم املنهج اىل قسمني رئيسني هام

 ....رسمياملنهج ال .1

عد بتكليف منهـا وتقـره ٌهو املنهج املعلن الذي تتبناه الدولة وتقره يف مدارسها ويو   

 ،وهو املنهج الذي يقوم بتنفيذه املعلـم داخـل املدرسـة ،وتعرتف به إدارة الرتبية والتعليم

 وفيه يبذل املدرس قصارى جهـده إلنجـازه ،أي أنه منهج مخطط له ويتم بصورة مقصودة

 .ل وجهعىل أكم

 ....املنهج الخفي .2

 ويتمثــل بــالخربات التــي يكتــسبها التالميــذ بــدون مــنهج رســمي وبــدون تخطــيط    

مسبق وبدون قصد كنتيجة للتفاعل االجتامعـي يف املدرسـة فيتعلمـون أشـياء ال تتـضمنها 

 القيم املكتـــسبة الناتجـــة عـــن التفاعـــل االجتامعـــي يف  كـــ،أهـــداف املـــنهج الرســـمي
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ن تخطيط وتؤثر بدرجة كبرية يف سـلوك التالميـذ وتـؤثر أيـضا يف املـنهج تتم بدوواملدرسة 

فاملجتمع املدريس يتكون من مجموعه من األفراد تـربطهم شـبكة مـن العالقـات  ،الرسمي

 وهـذه ، تخطـيطدوناالجتامعية يعملـون يف إطـار مـن املـشاركة وتبـادل الـرأي والخـربة 

ه سلوك الطلبة وبناء شخصياتهم، فقد تكون الخربات التي تكتسب ذات تأثري كبري يف توجي

تلك الخربات معززة ملا يتعلمه الطلبـة مـن معلمـيهم فيتعلمـوا مـن دروسـهم وحركـاتهم 

وشخصياتهم حني يكون املعلم قـدوة حـسنة لطالبـه، وقـد تكـون الخـربات التـي يتلقاهـا 

اه يف الواقـع تتقاطع مع ما تعلمه حني يرى التناقض بني ما يسمعه ومـا يـرالطلبة سلبية و

من أقوال وافكار وسلوكيات، كام أنه قد يحدث االتفاق بني مـا تعلمـه الطالـب يف البيـت 

واملدرسة أو من زمالئه وبيئته، كام ميكـن أن يحـدث التنـاقض، وعليـه يأخـذ هـذا املـنهج 

 ويوجـب االهـتامم ، رسم شخصية املتعلم وقيمه وسلوكه من ناحيةالخفي أهمية كربى يف

لـيك  )األخالقية القيميـة(علم من جميع جوانبها املعرفية واملهارية والوجدانية بشخصية امل

 .يكون قدوة حسنة لطالبه يعلمهم بسلوكه وحركاته وسريته كام يعلمهم يف درسه

 )24(الرسمي واملنهج الخفي الفوارق بني املنهج

 :ييلهناك عدة فوارق بني املنهج الرسمي واملنهج الخفي ميكن تلخيصها فيام    

املنهج الرسمي منهج مخطط له وهو مـنهج مقـصود أمـا املـنهج الخفـي فهـو غـري -1

 .مقصود

                                                           
ي ، املنهج الخفي وأثره يف تشكيل شخـصية الطالـب، مقـال منـشور يف جريـدة الـرأ)2014(األشقر، جامل، ) 24

 .11/2014/ 26األلكرتونية بتاريخ 
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 تأثري املنهج الخفي يف التلميذ أوسع دائرة وأكرث عمقا والرسمي أضيق دائـرة وأقـل -2

 .عمقا

 .ًنتائج املنهج الخفي أرسع انتشارا من املنهج الرسمي-3

غلب، أمـا املـنهج الخفـي فلـه نتـائج إيجابيـة  نتائج املنهج الرسمي إيجابية عىل األ-4

 .وأخرى سلبية

 يتعلم التلميذ من املنهج الخفي أشكال التعلم الجامعـي بيـنام يـتعلم مـن املـنهج -5

 .الرسمي الحقائق واملهارات املقصودة التي يوليها املسؤولون االهتامم

دريس بعكـس املـنهج  يعترب املنهج الخفي مبثابة جوانب ثابتة ومتغـرية للتعلـيم املـ-6

 .الرسمي، وتؤدي هذه الجوانب إىل إحداث التغيري يف سلوك التالميذ

 :مظاهر وأمثلة عن املنهج الخفي

 :املنهج الخفي يف إطار األرسة

األرسة هي أول جامعة يعـيش فيهـا الطفـل ويـشعر بـاالنتامء إليهـا، ويـتعلم كيـف   

األرسة الوحـدة االجتامعيـة البنائيـة يتعامل مع اآلخرين يف سـعيه إلشـباع حاجاتـه، وتعـد 

األساسية يف املجتمع، وتنشأ فيها مختلف التجمعات االجتامعيـة، وهـي املـسئول الرئيـيس 

عن تطوير املجتمع وتوحيده وتنظيم سلوك األفراد مبا يتالءم واألدوار االجتامعية املحـددة 

 .ًوفقا للنمط الحضاري العام
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لحميدة، والعادات السليمة هو مسؤولية الوالـدين إن تعليم الطفل اآلداب واألخالق ا

ٌمـا نحـل والـد «:  عليه وسلمالـلـه صىل الـلـهقال رسول . وليس مسؤولية املدرسة وحدها

 ).رواه الرتمذي( » .ًولدا أفضل من أدب حسن

إن التفاعل االجتامعي يف األرسة والعالقات بني أفرادها، والحياة اليومية فيهـا تعلـم    

لكثري من السلوكيات، والخربات التي قد ال يتعلمها الفرد إال يف محيط أرسته، فهـي الطفل ا

الجامعة األولية التي يخضع الفرد لسلطانها، وتزوده بالعادات، والقيم، وهي أهـم وأخطـر 

 .مؤسسات التنشئة االجتامعية

فـيام وميكن أن نعطي بعض األمثلة لتأثري األرسة والوالدين بخاصة عىل سلوك الطفـل 

 :يدخل ضمن املنهج الخفي

كالـصدق :  يتعلم الطفل من خالل القدوة الكثري من العـادات واألخـالق اإليجابيـة-1

إلخ وذلك من خالل التزام الوالدين مثال بتعاليم .. واألمانة واملحافظة عىل الصالة والصدقة

.. لعبـاداتًالدين، وقد يتعلم من خالل القدوة أيضا عكس ذلك فيتعلم الكـذب وإهـامل ا

 .إلخ

 . ميكن أن يتعلم الطفل العنف والقسوة إذا عامله الوالدين بقسوة واضطهاد-2

 إذا أرسف الوالدين يف تدليل أبنائهم فقد ينتج عن ذلك التـسيب وعـدم االنـضباط -3

 .يف السلوك وعدم القدرة عىل تحمل املسؤولية عند األبناء



57 
 

ه من سلوكيات إيجابية أو سلبية يخلـق  إهامل الطفل وعدم االهتامم مبا يصدر عن-4

 .شخصية قلقة مرتددة متخبطة يف سلوكها

 . عدم املساواة بني األبناء والتفريق بينهم قد يجعل شخصية الطفل حقودة وأنانية-5

 ً. قد يكتسب الطفل عادة التدخني إذا كان أحد الوالدين أو كالهام مدخنا-6

 -:املنهج الخفي يف إطار املدرسة

ن أن نجد املنهج الخفي فيام يتعلمـه الطـالب مـن طبيعـة العالقـة بـني املـدير ميك   

واملعلمني، وأسلوب تعامل املعلمـني مـع الطـالب، وعالقـة املعلمـني مـع بعـضهم الـبعض، 

وترتيب الفصول ونوع األثاث ووضعه يف املدرسـة، وأحاديـث املعلمـني العلميـة والثقافيـة 

 .، واللوائح واألنظمة والتعليامت التي تطبق عليهمواالجتامعية، وتوزيع الوقت الدرايس

 :ومن املمكن تحديد بعض املظاهر التي متثل املنهج الخفي يف البيئة املدرسية ومنها

ً السلوك الشخـيص للمعلـم، وعالقتـه بالتالميـذ، وأيـضا مبـدير املدرسـة وبـاملعلمني -1

لكثـري مـن أمنـاط الـسلوك، فقـد فيتعلم التلميذ من طريقة تعامل املعلم معه ا... اآلخرين

يتعلم احرتام اآلخرين وتقديرهم إذا عامله املعلم باحرتام وتقدير، وقد يتعلم السخرية من 

 .وهكذا.. اآلخرين وعدم تقديرهم إذا عامله املعلم بسخرية وازدراء
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 يتعلم التلميذ التسيب وعدم االلتزام بـالقوانني واألخـالق والـنظم إذا كـان املعلـم -2

 .اهالً مع التالميذ وال يكرتث بأخطائهممتس

 يتعلم التالميذ اإلهامل آلراء اآلخرين ومقاطعتهم إذا كان املعلم يقاطعهم وال يرتك -3

ويف املقابل قد يتعلم حسن اإلصغاء واحرتام آراء اآلخـرين  لهم حرية يف التعبري عن آرائهم،

 عن أفكارهم وآرائهـم وقـد يـتعلم إذا كان املعلم يصغي لتالميذه ويرتك لهم حرية التعبري

 .التعايل والتكرب إذا عامله املعلم بهذا وقد يتعلم التواضع إذا عومل به

 طريقة تناول املناهج املكتوبة لبعض املسائل قد تكون ضعيفة أو خاطئـة فتـؤدي -4

 .فقد يقرأ الطالب من بني السطور معاين ال يقصدها املنهج املكتوب. إىل عكس املراد

ام املدرسة مبا يتضمنه من عدد ساعات الدوام، ومن توزيع تلك الساعات، ومن  نظ-5

 ..ُّوجود فصل بني الجنسني أو اختالط، ومن ضبط لنظام الثواب والعقاب أو تسيب فيه

 ويقال مثل ذلك عن املفارقة بني األهداف الرتبويـة املعلنـة، وبـني املحتـوى الـذي -6

 .ِّينبغي أن يجسد تلك األهداف

مـن مـسجد ومالعـب ومختـربات ومكتبـة ) أو يفتقـده(البناء املدريس مبـا يحويـه  -7

وتدفئة وتهوية ومقاعد مريحة وحجم مناسب لغرفة الصف ولعدد التالميذ فيهـا، وأجهـزة 

 ...كمبيوتر وقاعات للمحارضات واألنشطة
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ل  العالقة بني التلميذ وزمالئه وتفاعله معهم وما ميكن أن يتعلمـه مـنهم مـن خـال-8

فقد يتعلم التلميذ من زمالئه يف الفصل عادات طيبـة وإيجابيـة . التقليد أو التأثري واإلقناع

إلـخ إذا كـان زمـالؤه ملتـزمني ... كالنظافة وحب التعلم والصدق واألمانة واحرتام اآلخرين

بهذه السامت وقد يتعلم الغش والكذب والالمباالة والسخرية من اآلخرين إذا كان زمالؤه 

 .هكذا

 األنشطة التي يشرتك فيها التلميذ يف املدرسة تعلمه الثقة بالنفس والتعاون وحـب -9

 .العمل وتنظيم الوقت حسب طبيعة النشاط والدور الذي يلعبه التلميذ فيه

 -:جامعة األقران واملنهج الخفي

ًإن الطفل يحتاج لتكوين جامعة غالبا ما تكون يف مثل سـنه هـم أصـدقاؤه وأقرانـه   

رن نفسه بهم، ويقوم األقران بدور فعال يف إكساب األفراد سلوكيات معينة، حيث يتم ويقا

فالطفل مع األقران يدخل يف خربات جديـدة تختلـف . من خالل تدعيمهم لسلوك زمالئهم

 .عام ظهر يف حدود األرسة الضيقة، فمجتمع األقران يتصف باالتساع

لفـرد الكثـري مـن الـسلوكيات ويكتـسب ومن خالل االقتداء واملحاكاة لألقران يـتعلم ا

 :العديد من االتجاهات فمثالً

 يتعلم الطفل من خالل محاكاة أقرانه الكثـري مـن األخـالق والـسلوكيات االيجابيـة -1

الصدق واألمانة وااللتزام بالدين، إذا انخرط يف جامعـة أقـران تتـسم بهـذه الـسامت : مثل

 .الطيبة
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الطفـل األخـالق والعـادات الـسيئة مثـل الغـش ً أيضا مـن خـالل املحاكـاة يـتعلم -2

 .إلخ... وتعاطي املخدرات والتدخني والكذب والرسقة

ولذلك فقد حث اإلسالم عىل أهمية االخـتالط بالرفقـاء الـصالحني والنهـي عـن رفقـاء 

ويوم يعض الظامل عىل يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سـبيالً، يـا «السوء قال تعاىل 

ً أتخذ فالنا خلـيالً، لقـد أضـلني عـن الـذكر بعـد إذ جـاءين وكـان الـشيطان ويلتى ليتني مل

  )29: الفرقانسورة . (»لإلنسان خذوالً

وهنا يأيت دور األرسة واملنهج الدرايس يف تعليم األبناء الكيفية السليمة التي يختـارون  

سمة بها أصدقاءهم وأن تعلمهم كيفية مناقـشة أمـورهم الخاصـة مبوضـوعية مجـردة متـ

ــتحيل  ــصحيحة وال ــاع االتجاهــات ال ــة اتب ــرار وكيفي ــرأي واتخــاذ الق ــداء ال ــة يف إب بالحري

باألخالقيات الحميدة، ويوفروا لهم املحبة واملودة، فذلك يقلل من التـأثري الـسيئ لجامعـة 

 .األقران

 :وسائل اإلعالم واملنهج الخفي

ة، واألهليـة التـي تنـرش املقصود بوسائل اإلعالم جميع املؤسسات والهيئات الحكومي  

الثقافة للجامهري، وتعنى بالنواحي الرتبوية كهدف لتكيف الفرد مع الجامعـة، ومـن هـذه 

عـىل ) اإلنرتنـت(املؤسسات الصحف، واملجالت، واإلذاعة، والتلفزيون، وشـبكة املعلومـات 

 .اعتبار أنها تقدم من املعلومات أكرث مام يقدم عرب وسائل اإلعالم األخرى
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ال شك فيه ونحن نعيش هذه التطورات املذهلة يف عـامل اإلعـالم واالتـصاالت أن ومام 

ًيلعب اإلعالم دورا هاما وخطريا يف التأثري عىل اتجاهات األفراد وسلوكياتهم ً ً. 

إن تأثري وسائل اإلعالم يف اتجاهات األفراد وأفكارهم كبري وخطري، ونحن اليوم يف هـذا 

ًإلعالم إىل حد بعيد جدا لنواجه خطرا جسيام عىل قيمنـا الوقت الذي تطورت فيه وسائل ا ً ً ٍ

ًوأخالقنا اإلسالمية، مع وجود غزو فكري يستهدف هذه القيم واألخالق؛ فأصبح لزاما علينا  ٍ ٍ

مواجهة هذا الخطر وذلك بغرس القيم واملبادئ الصحيحة يف نفوس أبنائنا مام يـساعدهم 

رب الوسائل اإلعالمية املختلفة التـي أصـبحت يف عىل التمييز بني الغث والسمني مام يبث ع

 .متناول الجميع، وأصبح من الصعب التحكم فيها أو منعها

وهنا يأيت دور األرسة يف مراقبة األبناء وتوجيههم وقبل ذلك تـربيتهم الرتبيـة اإلميانيـة 

 .التي تحميهم من التأثري السيئ لهذه الوسائل

 :هاتهماألفراد واتجا تأثري املسجد يف سلوك

يؤدي املسجد وظيفة حيوية يف حياة األفراد والجامعات، وهـو مؤسـسة هامـة مـن    

مؤسسات الرتبية والتعليم ؛ ففـي املـسجد تنطلـق الـدعوة إىل التمـسك بأهـداب الـدين، 

 سـبحانه وتعـاىل وهـذه تربيـة إميانيـة نحـن الـلـهوالقيم الخلقية والروحية، والتقرب من 

 .رتكيز عليهااليوم يف أمس الحاجة لل

 :ومثة عوامل تدعونا إىل بذل مزيد من االهتامم بالرتبية اإلميانية، ومنها
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ـ أن املتغريات الجديدة تتسم بانفتاح هائل للشهوات، وأبواب الفساد املحرمـة، مـن 1

 .خالل القنوات الفضائية وشبكة اإلنرتنت، واالنفتاح املتزايد عىل العامل اآلخر

يدة تطغى فيها املاديات ويعلو شأن تعلق الناس بها، وإن وسائل ـ أن املتغريات الجد2

االتصال املعارصة ومصادر الثقافة الجديدة تنقل الناس إىل عامل مادي بحت ال صلة لـه مبـا 

وراء املادة املحسوسة، وال صلة له بالدار اآلخـرة ومـا يـدعو إليهـا، بـل إن الفتنـة بـاملنهج 

كـل هـذا يـدعو إىل . ماال تدركـه حـواس النـاس القريبـةالعلمي تقود إىل التشكيك يف كل 

 .االعتناء بتدعيم الرتبية اإلميانية وتقويتها يف كافة املؤسسات الرتبوية والتعليمية

وال يوجد مؤسسة ترعى الرتبية اإلميانية أفضل من املسجد؛ ذلك أن املسجد فيه الجـو 

 أن املسلم يتـصل باملـسجد خمـس الرباين الذي يلقي بظالله الروحية عىل اإلنسان ال سيام

: وميكن أن يلعب املسجد هذا الدور مـن خـالل. مرات يف اليوم من خالل صلواته الخمس

 .إلخ...حلقات الذكر، مراكز تحفيظ القرآن والندوات واملحارضات

 :)األندية والجمعيات( تأثري مؤسسات أخرى يف املجتمع

 ظهــرت يف املجتمــع مؤســسات مــع تطــور الحيــاة، وتــراكم الثقافــة، وتنوعهــا   

من بني هذه املؤسسات األندية مبختلف أنواعها . اجتامعية متنوعة مل تعرف من قبل

 وعىل الرغم مـن التخـصص يف ناحيـة معينـة . فهناك أندية رياضية، وثقافية، وعلمية
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د لهذه األندية إال أننا نجد لها اهتاممات يف شؤون متعددة، ونجدها توفر ألعـضائها العديـ

تـرتك هـذه املؤسـسات أثرهـا يف نفـوس األطفـال والـشباب حـسب  ف،من ألوان النشاطات

املؤثرات التي يتعرض لهـا الطفـل أو الـشاب يف هـذه املؤسـسات فهـو يلتقـي بكثـري مـن 

الشخصيات ويتفاعل معها فتـؤثر فيـه ويف سـلوكه ففـي النـادي أو الجمعيـة يتفاعـل مـع 

ًشخصيات فيتأثر بها سلبا أو إيجابا  حسب طبيعة هذه الشخصيات وأسلوب تعاملها معـه ً

 .ومدى تقبله للتأثر بهم

 -:والتقليل من آثاره السلبية وسائل ضبط املنهج الخفي

إن مشكلة توجيه املنهج الخفـي وضـبطه والحـد مـن آثـاره الـسلبية عـىل الناشـئة    

 رضورة تشكل مهمة ليـست باليـسرية عـىل املـربني، ومهـام يكـن، فـإن الحاجـة ملحـة إىل

ــاتهم  ــصالحهم ورغب ــتامم مب ــتمرار، وااله ــوجيههم باس ــاء وت ــىل األبن ــل ع اإلرشاف املتواص

وحاجاتهم، وقد يتحقق ذلك من خالل التعاون والتنسيق الهادف واملـدروس بـني املدرسـة 

 .واملجتمع املحيل التابعة له

لمها الطالب عـىل علـم إن السلوكيات الخاطئة واألفكار املنحرفة واملعلومات املغلوطة ال يتع   

ًودراية من املدرسة وإمنا غالبا ما تكون من خالل املنهج الخفي ألن املـنهج الرسـمي املعلـن يخـضع 

للتخطيط، ومحتواه ينسجم واألهداف العليا التي تنشدها املدرسة كام أنه يخضع لإلرشاف واملتابعة 

ــايل  ــم وإدارة املدرســة واإلرشاف الرتبــوي، وبالت ــائج التــي يحققهــا املــنهج مــن قبــل املعل  فــإن النت

 ًأمـا املـنهج الخفـي فـإذا كـان بعيـدا . الرسمي هي نتائج مضمونة تصب يف املقاصد السامية للرتبية

  ومفــاهيم وقــيمعــن اإلرشاف واملتابعــة والرقابــة فــإن الطالــب يكتــسب مــن خاللــه ســلوكيات
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 عىل سـلوكياته داخـل  غري مرغوب فيها، تسهم يف تشكيل أمناط شخصيته وبالتايل تنعكس

 .املدرسة وخارجها

وليك يقوم املنهجان املعلن والخفي بـدورهام يف إشـاعة روح األمـن وصـناعة الوحـدة 

 :منها اإلحتياطات والتدابري الوطنية ينبغي اتخاذ العديد من اإلجراءات و

عة مـن  تنمية الوازع الديني لدى الطلبة والقائم عىل التقوى وااللتزام باملبادئ الناب-1

العقيدة اإلسالمية وما تحض عليه من آداب وقـيم واتجاهـات، إضـافة إىل تعميـق مفهـوم 

الوسطية لديهم مبا ميكنهم من فهم دينهم فهـام متكـامال ومتوازنـا وليـشكل ذلـك لـديهم 

املعيار الذي عىل أساسه يضبط الطالب سلوكه وترصفاته ويقبل أو يـرفض القـيم واألفكـار 

 .ل املنهج الخفيالتي يتلقاها من خال

 تقوية اإلرادة عند الطالب ألن املنهج الخفي مفتوح ويتطلب االختيار الـسليم مـن -2

 .كل ما يعرض عليه واالختيار السليم يتطلب اإلرادة القوية

 الوقاية خري من العـالج، ومحاولـة إبعـاد الطـالب عـن املامرسـات التـي تـؤدي إىل -3

ألفكار غري املرغوب فيها، وهذا قد يتعذر يف كثري من إكسابهم بعض السلوكيات والقيم أو ا

األحيان ولكن إذا كان وال بد من تعرض الطالب لتلك املواقف، فال بد مـن وجـود اإلرشاف 

 .واملتابعة من األشخاص الذين تثق املدرسة بقدراتهم وأخالقهم ونزاهتهم

 مــة يف التفكــري مثــلـــ الرتكيــز أثنــاء املــنهج املعلــن عــىل املــستويات العليــا واملتقد4

  التحليل والتقييم والحكـم عـىل األشـياء ليـستطيع الطالـب عنـد تعرضـه للمـنهج الخفـي 
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أن يقيم األشياء ويحكم عليها ومن ثـم يختـار عـىل بـصرية بـدالً مـن الرتكيـز عـىل التلقـني 

والتذكر وهي مستويات دنيا تعود الطالب عىل تقبل األشياء عىل عالتهـا ودون متحـيص أو 

 .اسة واعية ناقدةدر

 الرتكيز يف املدرسة عىل مهارات تطوير الذات وبناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس -5

وتقبل النقد واحرتام اآلخر وهـي مهـارات ميكـن تـدريب طالبنـا عليهـا وتطـوير قـدراتهم 

ًواكتشاف ذواتهم ليكون الطالب قادرا عىل التعامل بإيجابية مـع املواقـف الجديـدة التـي 

 .ض لهايتعر

إذكاء روح الوسطية وتبيان أهمية املـنهج الوسـط، وأهميـة الثبـــات عليـه وعـدم  -6

النكوص والرتاجع عنه، وأن النكوص والرتاجع عن الوسطية ال سيام وقت اشتداد الـضغوط 

ًواألزمات يعد خرقا للوحدة الوطنية وجرمية عظمى بحق اإلنـسان ومكتـسباته ومدخراتـه 

 .ومقدراته

يار القيـادات عـىل اخـتالف مواقعهـا يف كـل الـشؤون الدينيـة واملدنيـة  حسن اخت-7

والعسكرية وأن تكون هذه القيادات املختارة من الذين يثبت أنهم ميثلون فئة الوسط كام 

 .بني ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية

أال يسمح باستغالل أي خاصية من أي نوع كان يف ترسيخ أو تأصيل أو بث  -8

ج عن الوسطية التي حددها القرآن الكريم والسنة النبوية سواء كان ذلك قيم تخر

 عــىل املنــابر أو يف قاعــات التعلــيم والــتعلم أو يف األنديــة األدبيــة والثقافيــة أو يف
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 املعسكرات ونحوه، كام أن هذا ينطبق عـىل الـذين يحـاولون اإلقـالل مـن مكانـة الـدين 

 .والثقافة األصيلة املقرتنة به

تلتزم مؤسسات الرتبية والتعليم الرسمية وغري الرسمية بتأكيد االنـتامء الـوطني  أن -9

ًوتحقيق الوحدة الوطنية، واعتبار أن أي نوع من التعامل الذي يشكل متييزا أو تفرقة هـو 

 .من قبيل االعتداء عىل الوحدة الوطنية

واملوضـوع  العمل عىل إطالق تطبيقات وآليات تنميـة مهـارات التفكـري العلمـي -10

ًاإلبداعي والنقدي يف مختلف املامرسـات الرتبويـة الرسـمية وغـري الرسـمية سـعيا لتقويـة 

ًالتفكري االجتامعي، والتخلص من األفكار التقليدية يف الحوار واملناقـشة والطـرح، وتقليـصا 

 .لخاصية الرأي األوحد، والتسلطية الرتبوية

املعلنة ويكاد ال يوجد مصدر واحـد ال إن املناهج الخفية ذات مصادر تفوق املناهج  

تستثمره املناهج الخفية يف سبيل ترسيخ أو إضفاء قيم معينة لدى جميع رشائـح املجتمـع 

إن أي خلل يف أي جهاز رسمي أو غري رسمي يف الدولة هو مصدر ملعلومـات تبـث . وفئاته

ًيف نفوس الناشئة وغريهم وترتك أثرا بينا لديهم يصعب تغيريه عرب أس اليب املـنهج املعلـن، ً

ًومن هنا كان رضوريا أن تتناغم املناهج املعلنة والخفيـة ولكـن هـذا التنـاغم ال ميكـن أن 

 .يحدث عىل اإلطالق إال يف إطار سياسات إصالحية جذرية عامة تكاملية
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 -:أسس بناء املنهج

 )26()25( -:يبنى املنهج الدرايس عىل مجموعة من األسس وهي

 :االساس املعريف:أوال

ً ان املعرفــة تــشكل جانبــا مهــام مــن محتــوى املــنهج   ً مــن حيــث غايتهــا وطبيعتهــا  ّ

يف املنظــور اإلســالمي » املعرفــة«أهــم مــا مييــز  ومــن ،وموضــوعها ومــصادرها وحــدودها

الحـس والعقـل، أمـا : مصدرين رئيسني هام  فان للمعرفة يف كثري من الفلسفات،مصادرها

ق مع تلك الفلسفات عىل اعتبار كل من الحس والعقـل املنظور اإلسالمي للمعرفة فهو يتف

ًمصدرا رئيسا من مصادر املعرفة، لكنه يضيف إليهام مصدرا ثالثا أكرث أهمية وهـو  ً ً ) الـوحي(ً

 والسنة النبويـة الـصحيحة، والـوحي يـستقل مبـصدريته الـلـهاملتمثل يف القرآن الكريم كالم 

ْاحد من املصدرين اآلخرين يف مجاله ويهـيمن للمعرفة يف مجال الغيبيات، ويشرتك مع كل و َ

 اىل التــصور اإلســالمي للكــون والوجــود والحيــاة  املعرفــة يف االســالم تــستندكــام ،عليــه فيــه

 خالق كـل يشء وإرادتـه ماضـية يف الـلـهأن ها َّواإلنسان، فهي مبنية عىل مسلامت عقديه من

، وأنه ال الـلـهً، وأن محمدا رسول الـلـه خلقه، وأنه ذو العلم املطلق، وأن القرآن الكريم كالم

 لتـستقيم الـلــهينطق عن الهوى، وأن قوانني السببية جزء من النواميس الكونية التي سـنها 

، ومعرفـة كيفيـة أداء الـلــه، ومعرفـة حـق الـلـهمعرفة  وان غاية املعرفة، بها حياة اإلنسان،

  سياق ذكر الحقـائق الكونيـة أو النفـسيةذلك الحق وأداؤه فعالً؛ ويتضح هذا عند التأمل يف

                                                           
الشدوخي، سعد، حاجتنا اىل منـاهج اسـالمية، عـضو هيئـة التـدريس بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود  ) 25

 .اإلسالمية بالرياض، قسم الرتبية، موقع صيد الفوائد
 .123، مصدر سابق ص 2015زاير و عبد الجبار، ) 26
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إن تلك الحقـائق ال تـرد يف القـرآن ملجـرد العلـم  و أو التاريخية أو غريها يف القرآن الكريم

   : كام قال تعاىلالـلـه وبحق الـلـهواملعرفة، وإمنا ترد يف سياق التعريف ب

ُسبحان الذي خلق اْألزواج كُلها مام تنِب(  َّْ ِ َِ َّ َ ََّ َ َ َ َ َ َ ْ َت اْألرض ومـن أنُفـسهم ومـام َال يعلمـون ُ ُ َ ْ َ َ ََّ ِ ِْ ِْ ِ َ ْ ُ َ ُ}36 { 

َوآية لهم الليُل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمـون  ُ ِ ْ ُّ َ َُ َ َِ َ َْ َُّ ُْ ِ ُ َ َّ َّْ َ ْ مس تجـري لمـستَقر لهـا ذلـك  } 37{ٌ َوالـشَّ َِّ َِ َ ٍّ َ ْ ُ ِْ َْ ُ َ

ِتْقدير العزيز العليم  ِ َ َْ ِْ ِ َُ ُوالَقمر قدرناه } 38{ِ َ ْ َّ َ َ َ ْ ِ منازل حتى عاد كَالعرجون الَقديم َ ِ ْ ْ َِ ُِ َْ ُ َ َ َّ َ مس  } 39{َ َُال الـشَّ ْ

َينبغي لها أن تدرك الَقمر وَال الليُل سابق النهار وكُلٌّ يف فلك يسبحون ُ َ ْ َْ ََ َ َ ٍَ َ َّ ْ َ ََ ِ ِ َِ ََّ ُ ِ َ َ ْ ُ َ  .)40 – 36: يس)(ِ

ة، بل هي أعم  عىل ما يسمى باملعرفة الدينية أو عىل علوم الرشيع وال تقترص املعرفة

، وعـامرة الـلــه داخلـة يف عمـوم حـق الـلـهن عامرة األرض وفق منهج أل من ذلك وأشمل

األرض هذه تتطلب العلم بكل امليادين املرشوعة سواء ما كان منها موضـوعه الـرشيعة أو 

 ولـذا فـإن املنظـور اإلسـالمي للمعرفـة تتكامـل فيـه علـوم ،ما كان منها موضوعه الطبيعة

ــسنن الــرشيعة و ــم ب ــوم الطبيعــة فــإن العل ـــهعل ــاة األمــم الـل ــاق وحي  يف األنفــس واآلف

واملجتمعات يزيد يف معرفة اإلنسان هلل، كـام يزيـد يف قـدرة اإلنـسان عـىل االسـتفادة مـن 

 .الـلـهالتسخري ومن ثم عامرة األرض وفق منهج 

 )27(-:مصادر املعرفة

  بيـاءه ورسـله علـيهم الـسالم أن عـىلالـلــهوهـو مـا أنزلـه  :الـوحي :املصدر األول 

ــن ــامم ــب وغريهــو  األحك ــب و الرتهي ــضايا الرتغي ــرب والقــصص وق ــة ،االع ــل املعرف   وتنق

 

                                                           
 .46، مصدر سابق ص 1998مدكور،)  27
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 .اإللهية التي وصلتنا عن طريق الوحي من جيل اىل جيل لذلك تسمى باملعرفية النقلية

وميزنـا عـن   سـبحانه وتعـاىلالـلـهالعقل نعمة حبانا بها  :العقل :املصدر الثاين -

 يـتمو ى يف األرض ونكتـشف األشـياء،نتفكـر ونبحـث ونـسع لات األخـرىنا مـن الكائنـغري

نتيجة االنطباعات الحسية التي تصل اىل العقل ويف ضوء ما لديـه مـن   إىل املعرفةالتوصل

 .وخواطر سابقة خربات

 بالعامل الحيس الذي يحيط بنا عن  االتصال املبارشان  :الحواس :املصدر الثالث -

, هي مصدر من مـصادر املعرفـة "املدخالت"التي تسمى  س الخمس املعروفةطريق الحوا

 االشـياء وحـني تذوقتحينام و, خشنا ناعام أو كتشف أن هذا اليشءوتلمس شيئا ت حينامف

 االنطباعـات  إىل املعرفـة وإمنـا تنقـلك ال توصـلوالحواس ،تراها بعينك او تسمع لها صوتا

 .ة الحسية مرتبطة بالعقللك فاملعرفطيها املعنى، لذيعو  يفرسها الذي, إىل العقلالحسية

واد  ويشمل ما نقرأه يف الكتب وغريها من املـ:اإلخبار عن الغري: املصدر الرابع -

 . املطبوعة وما نسمعه عن الغري

يقـة مبـارشة وبـدون  القـدرة عـىل فهـم الحقوهـو  :ّالحدس :املصدر الخامس -

 .استخدام الحواس

 ة التـي تـدرك حقيقـة الـيشء مبجـرد النظـر إليـه مـن  القوة الباطن:وهو كذلك  -

 ومـن الحـدس مـا يحـدث لـبعض األشـخاص عنـدما يـدركون , غري إعامل عقـل يف نتائجـه

 حقيقــة املوضــوع أو يــصلون لحــل مــا يواجهــون مــن مــشكالت يف ومــضة مــن ومــضات 
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 .الفكر وبدون مقدمات

  )28(-):األساس العقائدي(األساس الفلسفي : ثانيا

ختلف بـاختالف الفلـسفة، فكـل فلـسفة لهـا ت"لإلنسان والكون والحياة  "لنظرةاأن    

 . ووفق هذه الرؤية يتم بناء املناهج،إلنسان، ولها رؤيتها للكون وكذلك للحياة لرؤيتها

 وأنه مـأمور الـلـه يرى أن اإلنسان مخلوق لعبادة هفإذا كان واضع املنهج أو من ينفذ

 نـار وهنـاك تكـاليف، وأن ونـه سـيبعث، وأن هنـاك جنـة بعامرة األرض، وأنه مكلـف، وأ

 و شـاء،رى أن اإلنسان حر يعمل مـا ي فهذا يختلف عن شخصاإلنسان محاسب مبا يعمل، 

 ،أو حينام ميوت ال يحاسب يبعث،أن اإلنسان حينام ميوت ال 

فـي ف  الـذي يبنـى عليـه املـنهج، األسـاس  متثلاملجتمع الرؤية التي ينطلق منهاف 

ً ربا وباإلسالم دينا ومبحمدا الـلـهعات اإلسالمية نؤمن باملجتم ً  عليـه وآلـه الـلــه صىل -ً

ً ورسوال، ونؤمن بأن هناك بعثا بعد املـوت، فلـو أتانـا مـنهج وداخـل هـذا -ًوسلم نبيا 

مبوتـه، وأنـه يفنـى،  املنهج معلومة تقول للطالب أن اإلنسان حينام ميوت تنتهي حياته

 هـذا املـنهج  ان، نقـولوال توجد جنة أو نـارً  ليس واحداالـلـهنص يقول أن  أو وجدنا

ًخالف أساسا رئيسا من أسس بناء املنهج وهو  يجب أن يكـون يف ف ،)األساس العقائدي(ً

 الـلــه واحد، والنظرة لإلنسان والكـون والحيـاة وعبـادة الـلـههذا املنهج ما يؤصل أن 

 وأن تكون هـذه ؤمن بالقدر خريه ورشه،ونة ؤمن باملالئكون واحد، الـلـه نا نؤمن انألن

  املــنهج مــا يخــالف هــذايحــوي  يجــوز انوال املفــاهيم مبثوثــة داخــل هــذا املــنهج

 

                                                           
 دوخي، مصدر سابقالش)  28
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 البــد أن يكــون أي كتــاب بــل منــاهج الرتبيــة اإلســالمية وال يقتــرص هــذا عــىل   اإلميــان،

 بتفريعاتها البد أنهـا اللغة العربيةوالفيزياء، و اللغة اإلنجليزية أو الكيمياء، أوالرياضيات ك

لدى واضعي املناهج فننطلـق ًواضحا   هذا االمرالبد أن يكونو ،هتعزز هذا األساس، وتؤكد

 فبنيـة العلـم واسـعة وكبـرية ال ، عند وضع اي معلومةإىل األساس املعريف  هذا األساسمن

 )29 (.نختار منها ما يتناسب مع األساس العقائديبل ًنختار منها عشوائيا، 

 )30(-:األساس االجتامعي:اثالث

 أن لكل مجتمع هويته التي متيزه عن غريه من املجتمعات، وله ظروفـه ومـشكالته   

ّوتطلعاته والتحـديات التـي تواجهـه وطريقتـه يف املواجهـة، وكـل هـذه األمـور تعـد مـن  ُ

ّالخصوصيات االجتامعية التي ينفرد بها املجتمع عام سواه، ومن ثم تقتـيض بنـاء مناهجـه  ّ

ّلتعليمية والرتبوية عىل ما يعزز هويته ويعد أبناءها ّليكونوا عدتـه يف بنـاء مـستقبله عـىل  ُ ُ

ّنحو يحقق التوازن بني ثبات مقوماته وتغري أدواته، وأي إخالل بهذا التوازن أو تجاهل لـه 

ًينتج مجتمعا مأزوما تتوالد مشكالته حتى تقعد بـه لـيس فقـط عـن أن يكـون لـه موقـع  ً ُ

 .ًاألمم وإمنا عن أن يكون جديرا بأي احرتامصدارة بني 

املدرســة  ان األســس االجتامعيــة مــن أهــم األســس التــي يبنــى عليهــا املــنهج، ألن 

مؤسسة اجتامعية تتوىل تربية أفراد ينتمـون إىل مجتمـع يـرتبط مـستقبله مبـستقبلهم، 

 ويقـصد باألسـس ويحملون هويته يف مواجهة التحديات املحيطـة بـه وحـل مـشكالته،

ــه الطــالب،  ــذي يعــيش في ــاملجتمع ال ــة ب ــة املقومــات والقــضايا ذات العالق  االجتامعي

 

                                                           
 )أسس الرتبية، موقع جامعة بابل، كلية الرتبية للعلوم االنسانية )......... 29
 . 134، مصدر سابق ص )2015(زاير وعبد الجبار ) 30



72 
 

لذلك ال بد أن يراعى يف بناء املنهج ثقافة املجتمع التي يتميز بها عن غريه، ومـن خـصائص 

الثقافة أنها متجـددة، فيهـا عنـارص ثابتـة وعنـارص متغـرية، والعنـارص الثابتـة هـي القـيم 

فتقوم املدرسة بوظيفة الحفاظ عىل ثقافة املجتمـع  ل هوية املجتمع،واملقومات التي تشك

ونقلها إىل األجيال الجديدة، ويتم ذلك من خـالل املـنهج الـدرايس حيـث يجـب أن يعنـى 

بتأصيلها ـ أي بربطها بأصولها التي تنامت منها ـ، وبتسهيلها وتيسريها حتى يفهم الطالـب 

 .تز بحمله لها وانتامئه إليهاعنارصها ويترشبها وينصبغ بصبغتها ويع

كطبيعة السكن والـسيارة أما املتغريات فهي تلك العنارص ذات العالقة مبظاهر الحياة 

، وتسهم عوامل كثرية يف حركة هذه املتغـريات كاالحتكـاك الثقـايف والتقـدم ووسائل الرتفيه

 . العلمي وغريهام

يـة الـشعور بـاالنتامء االجتامعـي أهمية كبرية يف تنم ولبناء املنهج عىل ثقافة املجتمع

 ،والثقايف عند الطالب، واالعتزاز بالهوية، ومـن ثـم تنميـة الـشعور باملـسؤولية االجتامعيـة

ً التجانس االجتامعي الذي يعد رشطا لألمن الداخيل للمجتمعوتحقيق ّ.  

  :االساس النفيس :رابعا

 الفطريـةتعدادات السـابنمـو  مـرتبطوهـو  يف بنـاء املـنهج املهمـةهو مـن االسـس   

ــسان  ــدى االن ــودة ل ــرتبط واملوج ــضا م ــدرات اي ــةبالق ــه امل العقلي ــودة لدي ــرتبطووج   م

فالرتبيـة عمليـة   البعد النفيس لدى املتعلمجملمب  يهتمباالتجاهات وامليول وبالتايل كذلك

 تغيــري ميــدانها اإلنــسان، ومــن ثــم فــإن تحقيــق التغيــري يف اإلنــسان يتوقــف عــىل مــدى 
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ني له وإدراكهم ملراحل منوه ومجاالت ذلك النمو وسامته وخـصائص كـل مرحلـة فهم املرب

منائية، وإدراكهم لعمليـة الـتعلم ذاتهـا وكيـف تتحقـق، وإدراكهـم الحتياجـات املتعلمـني 

ّفاملعرفة املـضمنة يف املـنهج املـدريس ليـست مقـصودة  ومشكالتهم وسبل تحقيق ذواتهم،

ّ الطالب بها وبالسياق النفيس واالجتامعي الذي تقـدم بذاتها، وإمنا املقصود تنمية شخصية

ّمن خالله، وبالخربات التي يهيئها املنهج، وذلك كله ينبغي أن يتوج بتحقيق النمو الـسليم 

 وخصائـصها، للطالب يف جميع مجاالت النمو حسب طبيعة املرحلة النامئية التـي ميـر بهـا

 اخـرى مرحلـة اىل مرحلـةل الـشخص مـن انتقـا هنا تركيز املنهج الـدرايس عـىللذا ينبغي 

نــة، وفــق االســتعدادات الفطريــة والقــدرات العقليــة حــددات معينــه وموصــفات معيمب

 .واالتجاهات وامليول
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 الفصل الثالث 

 عنارص املنهج
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 :عنارص املنهج

 ،اف واملحتوى والطرائق والتقـويمدللمنهج الدرايس أربعة عنارص رئيسة تتمثل باأله  

  -:وسنأيت اليها بالتفصيل

 :)31(االهداف :أوآل

يف توجيـه  ُاألهداف هو ما يتوقع مـن النظـام التعليمـي أن يحققـه، ولهـا أهميـة     

أهداف عامة للمجتمع  وهناك نشاط األفراد واملؤسسات فإن ذلك يتطلب تحديدها بدقة،

، وأهـداف خاصـة بكـل جهـاز أو قطـاع كـالتعليم، )هتنبع من فلـسفة املجتمـع وتوجهاتـ(

 . ًالصحة، وغريها، وهناك أهداف أكرث تحديدا داخل كل قطاع

 .هو الغاية البعيدة التي توجه النشاط وتدفع السلوك: ً ومعنى الهدف لغة

هو التغري املرغوب الذي تـسعى العمليـة التعليميـة إىل تحقيقـه يف  ً:ومعناه اصطالحا

 .سلوك التالميذ

وصف ملا سيكون عليه املتعلم (وهو وصف للنتاج التعليمي الحادث يف سلوك املتعلم 

 )بعد مروره بخربة تعليمية

وهو وصف لنمط من أمناط السلوك ينتظر حدوثه يف شخصية املـتعلم نتيجـة مـروره 

 .بخربة تعليمية أو موقف تعليمي

 

                                                           
 .130، مصدر سابق ص 1998مدكور، )  31
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 :اهمية االهداف الرتبوية

ة يف العمليـة الرتبويـة ميكـن تحديـد بعـض جوانبهـا ان لألهداف الرتبوية أهمية كبري

 -:بالنقاط اآلتية

 .تساعد يف رسم الخطط التعليمية -1

 .تسهل اختيار محتوى املنهج -2

  .تساعد يف اختيار طرائق التدريس املناسبة -3

 تساعد يف اختيار وسائل التقويم املناسبة  -4

 :مصادر اشتقاق االهداف الرتبوية

 -:همة الشتاق األهداف الرتبوية أهمهاوهناك مصادر م

 .فلسفه املجتمع وتراثه الثقايف -1

 .حاجات املتعلم -2

 .طبيعة املادة الدراسية -3

 .ظروف البيئة التي يوجد فيها املتعلم -4

 .التطور التكنلوجي والعلمي -5
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 :مستويات االهداف الرتبوية

 :ان لألهداف الرتبوية مستويات عدة تحددها معايري محددة كام يأيت

 وهي تلك االهداف التي تكون عىل درجـة : )بعيدة املدى(  االهداف العامة :أوالً

 وعـادًة يكـون منـصوص ،عالية من العمومية والشمول وتحتاج اىل وقت طويـل لتحقيقهـا

فلـسفة الرتبيـة (  أي انهـا تـشتق مـن ،)فلسفة الرتبية والتعليم ( عليها يف النظام الرتبوي 

ها تـستند اىل الفلـسفة الحاكمـة يف الدولـة بهـدف تحقيقهـا خـالل والتي بدور) والتعليم 

 :ومن أمثلتها ،مرحلة تعليمية معينة

 . مساعدة الطلبة يف اكتساب الحقائق واملفاهيم العلمية بصوره وظيفية-أ

 . مساعدة الطلبة عىل مامرسه التفكري العلمي-ب

 . والتمسك بالقيم الروحيةالـلـه ترسيخ االميان ب-جـ 

 .تعزيز وعي الطلبة بأهمية األرسة ودورها يف املجتمع -د

 .تنميه شخصية الطلبة بالنواحي العقلية والنفسية واملهارية-هـ 

  وهي تلك االهداف التي تكون أقل عمومية من االهداف : االهداف املتوسطةً:ثانيا
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صل درايس او  إال انها ال تزال اهداف تعليمية عامة قد تتحقق يف سنة دراسية او فـ،العامة

 أي انها تكون مشتقة مـن املنهـاج ، وتكون لتحقيق أهداف كتاب أو وحدة.وحدة دراسية

 : مثل،وخطوطه العريضة

 .معرفة حاالت املادة وتحوالتها .1

 .اتقان مهارة فرمتة الحاسوب .2

 وهي االهداف التي متتاز بدرجة عالية :)قصرية املدى (  االهداف السلوكية ً:ثالثا

 وتظهـر اسـتجابات الطلبـة سـواء ،ديد والتخصص وتكون قابلة للقيـاس والتقـويممن التح

 كام متكنه من تقـويم ،العقلية أو الحركية او االنفعالية وتساعد املدرس يف تدريسه اليومي

 : مثل، أي انها تشتق من املوضوع الدرايس عىل مستوى الحصة الدراسية الواحدة،طلبته

 .ربمجةالطالب مفهوم الأن يعرف  .1

 .يعدد الطالب املكونات املادية للحاسبةأن  .2

 االهـداف يـضع االعتبـار عـدد مـن االمـور عنـدما بنظروينبغي عىل املدرس أن يأخذ 

 :الخاصة يف الحصة ومن أهمها

 ؟.ماهي املعارف التي سأضيفها اىل بنية الطلبة املعرفية -1

 ؟. التغريات السلوكية التي ينبغي ان تظهر عىل الطلبة هيما -2

  ؟  الطلبةكيف سيؤثر ذلك عىل ميول واتجاهات -3
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 :ولتحقيق كل أمر من االمور أعاله عىل املدرس أن يتساءل مع نفسه االسئلة االتية

 ؟من أين أبدأ مع الطلبة  - أ

 ؟ ماهي الطرق االسهل إلحداث التعلم وتحقيق االهداف - ب

 ؟ماهي الوسائل االنسب واالقرب لتحقيق االهداف - ت

 :الهدف السلويكرشوط 

 .ان يعرب عن السلوك النهايئ للمتعلم وليس املعلم -1

 .قياسالان يحتوي عىل فعل مضارع قابل للمالحظة و -2

 .ان يعرب عن سلوك واحد فقط وليس اكرث    -3

 .ان يعدد الطالب املكونات املادية للحاسبة: مثال صحيح

  . ولغات الربمجةب املكونات املادية للحاسبةالطال  ان يعدد:خاطئمثال  

 . وليس بصيغه سؤالان يصاغ بشكل عبارة محددة -4

 ؟كيف يحفظ الطالب مكونات الحاسبة :خاطئمثال 

  .مكونات الحاسبةان يحفظ الطالب : املثال الصحيح

 . وميكن مالحظته وقياسه تحقيق يف فرته زمنية محددةبإمكانيهيتصف -5
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  :وفق الصيغة اآلتيةوتتم صياغة الهدف : السلويكصياغه الهدف 

 محتوى السلوك املطلوب + املتعلم + فعل مضارع +نأ 

 .مكونات للحاسبة  من يعدد الطالب ثالثأن: مثال

 )الفيجول بيسك(أن يعرف الطالب مفهوم   

  :السلوكية تصنيف االهداف 

 -:تصنف األهداف السلوكية اىل ثالث مجاالت رئيسة وهي

 :املجال املعريف -1

 :الوجدايناملجال  -2

 :املجال املهاري -3

 :املجال املعريف:اوال

 واشـهر تـصنيف للمجـال املعـريف املختلفة مبستوياتها املعرفة ويتضمن اهدافا تخص 

 :تصاعديا من السهل اىل الصعب وهياذ صنفها اىل ست مجاالت مرتبة ) متصنيف بلو(هو

  ،علمهــا تــذكر املعلومــات التــي ســبق للطالــب ان تويتــضمن: التــذكرمــستوى  -1

  ولــصياغة األهــداف الــسلوكية ضــمن هــذا،الدراســية للــامدةه وهــي تقــيس مــدى حفظــ
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 ,يعرف ,يعدد:التي تدل عىل الحفظ والتذكر منها من االفعال تستخدم مجموعة ، املستوى

 .يحدد

  :ةمثالأ

 .ان يعرف الطالب لوحة املفاتيح -

 .ان يعدد الطالب لغات الربمجة -

 . نيوتنقانون  ان يذكر الطالب-

 واسـتيعابه ويقـيس هـذا املـستوى فهـم الطالـب :)االستيعاب (مستوى الفهم  -2

يعلـل ,يـصف ,يـرشح , يوضـح( التـي تقـيس هـذا املـستوى األفعالللامدة الدراسية ومن 

 )يفرس,

  :أمثلة

 . ان يرشح الطالب كيفية فرمتة الحاسبة-

 .ن يعلل الطالب سبب انتشار نظام الوندوزا -

 .طالب عملية الفرمتة أن يفرس ال-

 التـي سـبق ان املعلومـة الطالـب عـىل تطبيـق ويقـيس قـدرة: مستوى التطبيق -3

 ,يحـل ,يعطـي مثـاال(ومن االفعال التـي تقـيس هـذا املـستوى  .تعلمها يف مواقف جديده

 )يصنف

  :أمثلة

 .عىل تطبيق لغة الفيجول بيسك ان يعطي الطالب مثاال -
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 .أن يجرب الطالب فرمتة الحاسوب -

 .)الفيجول بيسك( ن يستخدم الطالبأ -

 اىل مكوناتهـا العلميـة املـادة ويقيس قدره الطالب يف تحليـل :مستوى التحليل -4

 ).يفرق, يحلل, مييز ,يقارن( واجزائها وتوضيح العالقات بينها ومن االفعال التي تقيسه

  :أمثلة

 . يقارن الطالب بني لغتني للربمجةان -

 .ةأن مييز الطالب بني لغات الربمج -

 ....أن يربط الطالب العنارص املشرتكة بني لغتي -

 ....و...أن يحدد الطالب أوجه التشابه بني -

 العلميـة املـادة الطالـب عـىل دمـج وتركيـب  ويقـيس قـدرة:مستوى الرتكيـب -5

عضلة حـسابية مل ان يقرتح حال ,يقرتح, يركب( لتكوين كل جديد ومن االفعال التي تقيسه

 .عىل الحاسبة

 :أمثلة

 ....صمم الطالب برنامج إلدارة أن ي-

 ....... أن يركب الطالب-

 ....... أن يبتكر الطالب-

كـم او رأي معـني اتجـاه الطالب عـىل اصـدار ح  ويقيس قدرة:مستوى التقويم -6

 )ينقد, رأيا يعطي, حكاميصدر ( االفعال التي تقيسهو ،موضوع ما
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  :أمثلة

 .بطئ الحاسبةسبب ان ينقد الطالب  - 

 ....لطالب كفاءة برنامج أن يقيم ا-

 ...... أن يعطي الطالب رأيا يف-

 ..... أن يقدر الطالب قيمة-

 

 :  الوجدايناملجال: ثانيا

َوجدانان مصدر كلمة ال    ْ َ وجـد، والفعـلهـو  ِ َ ِوجـدان المـرءب يقـصدَ ْ َ ْ ُ َ ْ ُنْفـسه وقـواه  ِ َ ُ َ ُ ُ َ

ُالباطنية، َّ َِ اسيس واالنفعاالت و العواطف و األح أي ما يجده اإلنسان يف نفسه من املشاعر وِ

ْ التي يتفاعل معها أو يتأثر بها، من حـب وكراهيـة وتعـاطف ولـذة أو امليولاالتجاهات و  ََ ٍَ َّ َ َّْ ِ ِ ِ ُ َ

َألم وميل ونفور، إىل آخره من   )32(.لفةتخاملنسانية اإلحاسيس األَ

وال شــك أن توجيــه الوجــدان الوجهــة الــصحيحة مــن أهــم مهــام وواجبــات الرتبيــة 

 األهداف السلوكية يف العملية الرتبوية تعد األهداف الوجدانية من أهم لذلك ،سساتهاومؤ

 :يرجع إىل عدة أسباب أهمهاالوجداين هناك إهامل للتعليم ف مع ذلكو

 .شخصية إىل اتجاهات الشخص وقيمه عىل أنها مسائل  البعضينظر   -1

 .رية مقارنة باملعرفية واملها قياس األهداف الوجدانيةصعوبة -2

  .ًاعتقاد أغلب املربني أن األهداف الوجدانية تحتاج لزمن طويل نسبيا للقياس -3

                                                           
 موقع املوسوعة الوكيبيديا)  32
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 .اعتقاد البعض أن تحقق األهداف املعرفية يؤدي إىل تغريات يف املجال الوجداين   -4

 -:تأثري املجال الوجداين يف املجتمع

لبـالغ يف  بـسبب تـأثريه ا، دور مهـم يف حيـاة الفـرد والجامعـةلوجـداينان للجانب ا  

 نحو بعض املواقـف ومينـع مـن بعـض، ويقـرر بعـض  اإلنسانالفكر، ويف السلوك إذ يدفع

وتتطلع  االفكار، ويحول دون بعضها اآلخر، وله تأثريه يف القيم التي تحكم الحياة وتوجهها،

املدرسة الحديثة إىل بناء شخصية الطفل من جميع جوانبها، فهي تعلمـه التفكـري لتحـدث 

ًغوبا فيه يف سلوكه ويف طرائـق تفكـريه، وال ميكـن أن يكـون هـذا التغيـري متوازنـا ًتغيريا مر ً

ّومتكامالً دون أن يكون مرتكزا عىل قيم خرية ينطلق منها ومنظومة القـيم التـي يعتنقهـا . ً

ّ تولد لديـه طاقـات تدفعـه للتـرصف مبـا ال  عبارة عن مجموعة من املعايري واألحكامالفرد

 .حاد عنها فإنه يشعر بأمل ناجم عن تأنيب الضمرييتعارض معها، فإذا 

 :بها بةلالطومن أبرز القيم التي ترغب املدرسة يف تسليح   

  الصدق 

 والعدل

  واألمانة 

 والوفاء 

 فيهوحب العمل واإلخالص 

  واحرتام النفس 

 وحسن اإلصغاء 
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 وأدب الحوار 

 وتقدير مشاعر اآلخرين وآرائهم

. غ هذه املرحلة فقد قطع شوطا كبريا يف سبيل إعداده النفـيس فإذا بل. وغري ذلك كثري

وتتولد العدالة عن االلتزام بالقيم، وبها يسود الخري الذي هو أصل األخالق، وتتقدم األمـم 

 .املجتمعاتًوتزدهر األوطان، ويف حالة غيابها فإن الظلم يطل برأسه ليعيث فسادا يف 

 -:طرائق تدريس القيم

  قيم بطريقة القدوة الحـسنة للمعلـم والتطبيـق العمـيل واملامرسـةويتم تدريس ال   

 اليومية لها حني يتبناها املعلم كأسلوب حياة فيفهمها الطلبة من سلوكه قبل مقاله،

ومن األخطار املحدقة التـي ميكـن أن تحـبط جهـود املعلـم الراميـة إىل تنـوير عقـول 

 -:تالميذه

ُأنـشئت لتكـون أداة األعـداء يف تـدمري القنـوات الفـضائية الغازيـة، والتـي بعض  -1

 .والتي أصبح تأثريها يفوق تأثري املعلم االنرتنت، وكثري من مواقع ،القيم

العادات والتقاليد الضارة التي تستند عـىل األسـاطري القدميـة واألفكـار الخرافيـة،  -2

 .ليهّوالتي قد يجد املعلم صعوبة يف تخطيها فيضطر إىل مجاراة اآلخرين فيام يذهبون إ

حولـه  يتحىل بالقيم االجتامعية التي يجمع عليها الناس مـن  هو الذي واملعلم املبدع

 -:ومنها

 الرحمة
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 الوفاء

  الحلم 

 االخالص

 والتسامح 

 التعاملوحسن 

 سعة الصدر

 الصدق

 االمانة

 التواضع

 قبول الحق

 احرتام الوقت

ً فلن يكون قادرا عىل أن ًفإن مل يكن مالكا لها، وبهذه القيم يكون قدوة حسنة لطالبه

يهبها لتالميذه، ألن فاقـد الـيشء ال يعطيـه، فـإذا متكنـت هـذه القـيم مـن قلـوب النـاس، 

 .فستسود املجتمع روح املحبة واإلخاء

 وهـي ، والقيم الخلقية تيضء للمعلم سبل النجاح وتهيء له مدارج اإلبـداع يف عملـه

اذبيـة الروحيـة، والقـدرة عـىل االسـتيعاب  والغنـى القلبـي، والح،التي متنحه الرثاء النفيس

، إال أن  تعـاىلالـلــهالخلقي لطلبته، ورغم أنها تخص قلب املعلم وروحه ونفسه وعالقته ب

لها أبلغ األثر يف نجاحه الشخيص واملهني واالجتامعي، والتسلح بهذه املنظومـة هـو الـذي 

ّمييــــز املعلــــم املبــــدع عــــن غــــريه؛ فــــالعلم والرتبيــــة ال ينفــــصالن   عنــــده عــــن ُ
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، ويهبـه القـوة بـةلالطاألخالق والحكمة، وهذا البعد الروحي هو الذي يضبط سلوكه مـع  

الروحيــة والجاذبيــة اآلرسة التــي تجعلهــم يــدورون يف فلكــه الروحــي فيكــون أقــدر عــىل 

  .تربيتهم

 فـإذا أحـبهم فـإنهم سـيحبونه،وإذا ،ًوالقيم الخلقية تجعل املعلم قريبا مـن تالميـذه 

ّ ومن مسببات حـب ، باإلخالص يف تعليمهم فإنهم سيكرمونه وسيقدرون له صنيعهأكرمهم ُ

 .التالميذ ملعلمهم رحمته بهم وعدم القسوة عليهم

 

 :األسس الرتبوية والفكرية لتدريس القيم واالتجاهات

تستند عملية تدريس القيم عىل مجموعة من األسس والقواعد الراسـخة التـي يـتم    

 :رز هذه القواعد ما يأيتًبعضها بعضا، وأب

 تعريف املتعلم بدوره يف بنـاء وطنـه وتطـويره وفـق منهجيـة علميـة وعـىل أسـس -

 .سليمة وراسخة

ً بنــاء شخــصيته بنــاء متكــامالً مــن جميــع جوانبهــا املعرفيــة واملهاريــة والوجدانيــة -

أداء رسـالته عـىل أفـضل   فتمكنـه مـن،واالجتامعية، بحيث تتكاتف املعارف والقيم لديـه

 .وجه

 تزويده بالقدرات واملهارات التـي تؤهلـه ملحاربـة مـواطن الفـساد، وطـرح البـدائل -

 .الصالحة

 تخطيط األنشطة الالزمة لتزويد املتعلمني بالقيم التي يحتاجون إليها وتدريبهم عىل -

 ً.مامرستها عمليا
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 وتعلـيمهم التفكـري مـن خـالل ،ني متييز التعليم ومراعاة الفروق الفردية بني املتعلمـ-

 )33(.املفاهيم والقيم

 : )Directions (االتجاهات 

إمـا بالتأييـد أو ,يقصد باالتجاهات استجابة الفرد للمواقف ذات الصبغة االجتامعية   

 ،املعارضة واالتجاه فكـرة مـشبعة بالعاطفـة متيـل إىل تحريـك سـلوك الفـرد تجـاه األفـراد

هـي أحـد أهـم  و، والتـي يتفاعـل معهـا يف حياتـه اليوميـة،طة به واألشياء املحي،واملواقف

، ومـن مـن أهـم مخرجاتـه أو نواتجـه و،)االنفعـايل (  التعلم يف املجـال الوجـداين أهداف

 -:االتجاهات التي تحرص الرتبية الحديثة أن يكتسبها الطلبة

 .رفة وتعني رغبة الفرد املستمرة يف البحث عن املع:حب االستطالع العلمي -1 

 وتعني ابتعاد الفرد عن التحيز اىل الذات واحرتام آراء اآلخرين وان :املوضوعية -2

تعارضت مع آرائه واالستعداد للـتخيل عـن رأيـه إذا اتـضح أنهـا مخالفـة لـرشوط التفكـري 

  .العلمي

  .اإلميان بان لكل حادث سببا -3

  .البحث عن األدلة -4

ني التحـرر مـن الغـرور والكربيـاء الن العـامل  التواضع يع:التواضع والشك العلمي -5

 والـشك العلمـي هـو الـذي يحـرر الفـرد , يدرك إن معارفه محـدودة بالنـسبة ملـا يجهلـه 

                                                           
 أكتـوبــــر 14, الخميس: ر عىل النت بتاريخأهمية تدريس القيم، مقال منشو) 2010(نادية أمال، , رشقي ) 33

2010. 
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من االنقياد إىل اآلخرين بل يدفعه للتساؤل والبحث يف املعلومات التـي يأخـذها اآلخـرون 

  .كمسلامت

  .اإلميان بنسبية املعارف -6

 . لفشلالنظرة االيجابية ل -7

  .التأين يف إصدار األحكام -8

  .عدم االعتقاد بالخرافات -9

 .الشجاعة األدبية والثقة بالنفس -10

  :)Interests (امليول 

أو يدفعه اىل تفضيل يشء عن  الشعور الذي يدفع الفرد اىل االهتامم بيشء ما، وهو   

تعلم الـذايت وعـادة يكـون امليـل مـصحوب باالرتيـاح ويتـضمن امليـل نـشاط املـ يشء آخر

وله قـوة دافعـة ,  والفرق بني االتجاه وامليل أن امليل تعبري بالحب أو الكراهية ،وانفعاالته

نحو اليشء أو االبتعاد عنه بينام نجد أن االتجاه تعبري بالرأي أو العقيدة وميثل وجهة نظـر 

 -:، ومن امليول التي تهتم الرتبية بغرسها لدى الطلبةالفرد

لقـصص عـن حيـاة العلـامء نـشطة املختلفـة او قـراءة ا كـاالهتامم باألالعلميـةامليول 

 وقصص االخرتاعات واالكتشافات العلمية او مشاهدة الـربامج العلميـة خصيةوسريهم الش

  .واملعارض العلمية او القيام بالرحالت العلمية
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  ): Motives( الدوافع 

وتحـافظ ،دف أو غرض معني نحو تحقيق هوهي حالة داخلية تثري السلوك وتوجهه   

 هي حالـة مـن التـوتر النفـيس أو : وبتعبري آخر،عىل استمراريته حتى يتحقق ذلك الهدف

التـوتر حتـى  وال يـنخفض هـذا ُالجسدي تنشط سلوك اإلنسان وتوجهه إىل هـدف محـدد

كام يالحظ أن الدوافع حالة ال ميكن مالحظتهـا مبـارشة .التوازن ويحقق الفرد يشبع الدافع

 . يستدل عليهاولكن

  ):Needs(الحاجات 

ويرد هذا املـصطلح غالبـا , هي القوة التي تدفع وتحرك الفرد يف اتجاه هدف محدد  

وال تفهم هذه الحاجـات إال عنـدما يتحـدد , " الحاجات التعليمية " يف سياق عبارات مثل 

وبـني مـا وميكن تعريف الحاجة بأنها الفجـوة بـني مـا هـو واقـع فعـال , الهدف التعليمي 

 .يفرتض أن يكون

 : املهارياملجال: ثالثا

عقليــة الحركيــة و الويهــتم هــذا املجــال باألهــداف التــي تقــيس مهــارات الطالــب   

  .)التخصصية( واالجتامعية واألكادميية

بدقـة وعـىل أكمـل وجـه يف أقـرص   هي القدرة عىل القيام بعمل من األعـامل:املهارة

 .آليل إذا تكررت يف ظل ظروف مشابهة وتقرتب املهارة من العمل ا،وقت



93 
 

 ،يقـوده التطـور التكنولـوجييف عامل اليوم املتغري، الذى  لها األهمية الكبرية واملهارة   

والحذر مـن زمة للنجاح يف مجتمعاتهم وعملهم  تزويد املتعلمني باملهارات الالينبغيلذلك 

مهـا الطلبـة تـساعدهم يف ان يقترص التعليم عـىل الجانـب النظـري، فاملهـارات التـي يتعل

  .حياتهم العملية واالجتامعية

 :أنواع املهارات

 -:تشمل املهارات مختلف جوانب حياة اإلنسان ومنها

االسـتامع و  ،والتعامـل معهـمّمهارات االتصال مع النـاس ومنها  :املهارات الشخصية

ّجيا وتعلم كّل ما هو ّ مهارات استخدام التكنلووّ التكلم والخطابة، وّواإلنصات مع الرتكيز، 

ّحّل املـشكالت والتوفيـق بـني النـاس، وجديد،  ّ مهـارة التخطـيط والتنظـيم واستـرشاف و ّ ّ

  .املستقبل

 تحديد املشاكل وتحليلها، وإيجـاد حـل و ومنها مهارات التواصل، :عمليةال املهارات

 ،القيـادةهـارات مواملرونـة والقـدرة عـىل إدارة األولويـات، وّالرغبـة بـالتعلم، ومتميز لها، 

التمتـع مبهـارات ابداعيـة و ،عرفة حول مختلف الثقافـاتاملالتمتع بو ،التخطيط والتنظيمو

 .العمل بفعالية ضمن فريقو ،والقدرة عىل حل املشاكل

التذكر، التخيل، الذكاء، التقيـيم، التخطـيط، اتخـاذ القـرار، : (مثل :عقليةال املهارات 

 )اإلقناع
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إلنصات بتمعن وتقديم التحيـة لآلخـرين و الرتحيـب بهـم، مثل ا :مهارات اجتامعية

التواصـل و خلـق وتقـديم االعتـذار، واالعرتاض و االختالف يف الرأي بـشكل الئـق، وحسن 

 . روابط اجتامعية

مثل مهارة اسـتخدام االدوات واالجهـزة املختلفـة، ومهـارة القيـام : املهارات اليدوية

 . بعمليات الفحص والقياس، والرسم

 ، واالستقـصاء العلمـيدور األسايس للمنهج هـو تزويـد املتعلمـني مبهـارات البحـثوال

 فـرض الفـروض ، النقـد، الرتكيـب،ومبعنى آخر تزويدهم بأدوات البحـث الـذايت كالتحليـل

قدراتهم عىل اإلبداع واالبتكـار ليكونـوا قـادرين عـىل البحـث عـن  ةنميوت ،والربهنة عليها

  . حاجة إليهاالحقيقة عندما يجدون أنفسهم يف

 فاملتعلم ، من خالل الرشوح النظرية وإمنا من خالل مامرستهاتتكونوهذه املهارات ال 

 .يكتسب مهارات البحث واالستقصاء من عمليات النشاط التي يقوم بها

 :هداف هذا املجالاال ومن امثلة

 ). مهارة يدوية(   اماكن الحروف عىل لوحة املفاتيح الطالبيتعلمان  -

 )مهارة عقلية( دقة املالحظة  عىل الطالبن يتدرب ا -

 .)مهارة نفسية( الطالب اسلوب الصرب عند الباحث العلميجربان ي -

 .... أن يركب الطالب جهاز   -

 ....أن يصلح الطالب جهاز   -
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 :التعليميةاملحتوى والخربات : ثانيا

ُالتـي تهيـأ للمـتعلم ريـة واملها والوجدانيـة املعرفيـة كافه الخربات :يقصد باملحتوى   

، الرتبويـةلتحقيـق االهـداف  يكتـسبهاأجـل ان تعمل املؤسسة الرتبوية من و ،ُوتنمى لديه

، ويتم اكتـساب  وامنا يتمثل بكل ما سبق يقترص عىل الجانب املعريفوعليه فان املحتوى ال

الـسلوك عل والتي تج هار بميالتي املختلفة  الظروف  املتعلم معتفاعلتيجة تلك الخربات ن

 .التعلم وهذا التفاعل والنشاط يؤدي اىل ،سلوكا فعاال ونشطا

 :قواعد اختيار املحتوى

 .باألهدافان يرتبط  -1

 .ان يكون حديثا ومتطورا -2

 .ان يرتبط بواقع الطالب وبيئته -3

 .املختلفة املعرفيةان يراعي التوازن بني املجاالت  -4

 .علمني بني املتالفرديةان يراعي الفروق    -5

  -:حتوى الدرايس أهم مكونات املنهجامل

لكـون العمليـة التدريـسية  ، الدرايسيعد املحتوى الدرايس أهم مكونات املنهج  

 ً يجعل املدرس قادرا عـىل تنظـيمتحليل املحتوىلذا فإن  تسري وفق خطوات منظمة،

ل يوجـه  والتحلي،ط لهااملخطاملعارف واملهارات بشكل يساعده عىل تحقيق األهداف 

 ويـساعد  ، يف تحضري أنـشطة مختلفـة تناسـب عنـارص املحتـوىويقيدهعمل املدرس 
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يف بناء االختبارات التحصيلية األمر الذي ييرس للمدرس اختيار عينـة ممثلـة لجميـع كذلك  

 .جوانب املادة لتضمينها يف االختبار

  -:الفائدة من تحليل املحتوى

  .حليل من خالله عىل كل جزئيات املوضوع القائم بعملية التيتعرف املدرس. 1

ًيانـا ـ ألفكـار إبـداء الـرأي وتـسجيل املالحظـات والقبـول والـرفض ـ أح يـساعد يف. 2

 . الكاتب أو املؤلف

  .يسهل عملية صياغة أهداف الدرس بصورة دقيقة ومحددة. 3

  . ويحقق شموليتها،يسهل عملية التقويم. 4

دراسية ينمي الخربة لدى املعلم بكل مـا تحتويـه تحليل جميع موضوعات املادة ال. 5

  .املادة

  ؟متى يتم تحليل املحتوى

 -:وذلك عىل النحو اآليت) ة املوضوع قراء( يتم ذلك أثناء االعداد الذهني للموضوع 

  .قراءة املوضوع قراءة متأنية مرة واحدة أو أكرث. 1

  .وضع خطوط تحت الخربات التي يتكون منها املوضوع. 2
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 جزئيـات  ومـن ثـم تجزئـة تلـك الخـربات إىل،نقل هذه الخربات إىل ورقة خارجيـة. 3

  .دقيقة ومحددة ومرتبة

 -:عنارص املحتوى

  -: فإن هذا املحتوى يتضمن العنارص التالية،عند اختيار محتوى منهج ما يف حقل ما  

  .يةرفجوانب املعال) أ

 .املهارات العقلية والعلمية) ب

للمـشكالت الـذي يـساعد يف البحـث عـن حـل وهـو النـشاط / اعي النشاط اإلبد) ج

 وأن يستخدم املتعلم الجوانب املعرفية والقدرات التي استوعبها يف البحـث عـن ،الجديدة

  . حل لها

 -:أسس اختيار املحتوى

  -:أهداف املنهج)  أ

تار إذا كانت وظيفة املحتوى هي تحقيق الغايات واألهداف الرتبوية لذا ينبغي أن نخ

 لـذا يجـب أن ننظـر إىل .املحتوى املناسب الـذي يـستطيع أن يوصـلنا إىل هـذه األهـداف

 وعليـه فـإن أي تغيـري أو ، وليس غاية بذاتـه،املحتوى عىل أنه أداة لتحقيق أهداف معينة

 .تعديل أو إضافة أو حذف يجب أن يتم يف ضوء األهداف املحددة
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  -:حاجات املتعلم)ب

رباته وأنشطته ومهاراته البـد أن يـتم يف ضـوء حاجـات املـتعلم إن اختيار املحتوى بخ

  .وقدراته ودرجة نضجه وطبيعة تعلمه

  -:حاجات املجتمع) ج

عنـد اختيـار ف الرتبية عملية اجتامعية وجدت من أجل تقدم املجتمع وتطوره لـذا ان

مع وتحديد املحتوى البد من مراعاة هذه الحاجات واملتطلبات والقيم التي يؤمن بها املجت

 وتحقيـق املـستقبل ،آماله وتطلعاته لتتمكن العملية الرتبويـة مـن تلبيـة تلـك التطلعـات

 . الحاجات  تلك والسيطرة عىل املشكالت واملعوقات وتلبية،املنشود

  -:التطور العلمي والتكنولوجي)د

 لـذا أصـبح مـن املؤكـد عنـد عمليـة ،يتميز العرص الذي نعيش فيه باالنفجار املعـريف

 وأن ،ختيار املحتوى الرتكيز عىل املبادئ واملفاهيم األساسية للعلم وطرائق البحث الخاصةا

 .وجييتناسب مع درجة التقدم العلمي والتكنول

 -:تنظيم املحتوى

يتم تنظيم املحتوى وفـق قواعـد وأسـس محـددة بدقـة وبطريقـة تناسـب طبيعـة    

 فلكـل مـادة طبيعتهـا وقوانينهـا ،ىاملتعلم من جهة وطبيعة املادة العلمية من جهـة أخـر

وهنـاك . ومبادئها التي تعطيها خصوصيتها وبالتـايل يكـون لهـا شـكلها الخـاص يف التنظـيم

 - :أسلوبان لتنظيم املحتوى هام
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 .التنظيم املنطقي)أ

 ففي تنظيم محتوى اللغـة ، املادة العلمية وتسلسلها وترابطها حيث يتم الرتكيز عىل  

  .تدريس الحروف ثم املقطع ثم الكلمة ثم الجملة نبدأ ب مثالالعربية

 حيث يتيح لهـم ،وهذا النوع من التنظيم يناسب املتعلمني الكبار والباحثني واملعلمني

  .ًفهم املادة فهام منطقيا متسلسالً واكتساب كمية كبرية من املعلومات واملعارف

 .التنظيم السيكولوجي)ب

يكون املتعلم محـور العمليـة  ف،وطرائق تعلمهائص املتعلم وميوله وفيه تراعى خص  

 ففي اللغـة نبـدأ بالجملـة ثـم الكلمـة ثـم ،التعليمية وفيه يدرك األمور املتصلة به مبارشة

 ألن الجمـل والكلـامت لهـا معنـى يف ذهـن املـتعلم بعكـس الحـروف ،املقطع ثم الحـرف

 .الطريقة تناسب املتعلم صغري السن وهذه ،املجردة

 -:ملحتوىمعايري تنظيم ا

 -: ومنها معايري أساسيةعند تنظيم املحتوى تراعى مجموعة  

 ويعرف عىل أنه مجموعة املعارف واملهـارات والقـيم واالتجاهـات :املجال أو املدى.1

  .التي يتضمنها منهج ما

بعد أن تتم عمليـة اختيـار املحتـوى وتحديـد املوضـوعات التـي نريـد أن  : الرتتيب.2

 .تأيت مرحلة ترتيب هذه املوضوعات ،يكتسبها املتعلمون

ــتمرار.3 ــتعلم:  االس ــو امل ــة من ــه عملي ــىل أن ــتعلم ع ــرف ال ــد ع ــة ،لق ــو عملي   والنم

  ويقــصد باالســتمرار ،مــستمرة والتنظــيم الجيــد للمنــاهج هــو الــذي يــساعد عــىل النمــو
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ًإعادة تعلم موضوع ما أو خربة ما يف سنوات متتابعة ولكن بصورة أكرث عمقا وأكرث توسـعا ً 

 . تقينا يف السلم التعليميركلام ا

ومعيار االستمرار ميكن أن يطبق عىل كـل مجـاالت الخـربة مثـل اكتـساب املعلومـات 

ً واملهــم أن يكــون التــدريب موجهــا دامئــا نحــو زيــادة الخــربة .واملهــارات وطــرق التفكــري ً

  .وتعميمها

 ولقد أثبتت الدراسـات هاوحدتالتكامل يف الخربة يعني :  الرتابط والتكامل يف الخربة.4

والبحوث أن التعلم يكـون ذا معنـى عنـدما يتعامـل الـشخص مـع املوقـف ككـل بحيـث 

 فعـىل سـبيل املثـال الخـربة املتكاملـة يف تـصنيع ،فيام يتعلمه) الوحدة ( أن يرى يستطيع 

 .السيارة متثل عدة جوانب ميكانيكية وكهربائية وغريها

الت ساعد املتعلم عىل أن يرى العالقات بني املجـا ي ولهذا فإن التنظيم الجيد للمنهج 

 وهو ربط بني املعلومات ،دة األدب مبادة التاريخفمثالً يتم ربط ما ،املختلفة التي يتضمنها

يف  مـرتابطو بشكل متكامل  الخرباتوهذا التنظيم يساعد املتعلم عىل استخدام ،والخربات

 إىل مجـاالت وحقـول عديـدة يحتـاجو  مـشكلة مـااة اليومية العملية عنـدما تعرتضـهالحي

 . هالحل

  -:أغراض تحليل املستوى الدرايس

  .إعداد الخطط التعليمية الفصلية اليومية) 1

  .اشتقاق األهداف التدريسية) 2

  .اختيار اسرتاتيجيات التعليم املناسبة) 3
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  .اختيار الوسائل التعليمية والتقنيات املناسبة) 4

 .ة والضعف يف الكتاب الدرايسالكشف عن مواطن القو) 5

 .ملحتوى لتسهيل عملية تنفيذ الحصةتبويب أو تصنيف أبواب عنارص ا) 6

 

  التدريسطرائق :ثالثا

 -:وهيان عملية التدريس متر بثالث مراحل مهمة 

التخطيط واإلعداد للدرس وسنأيت اىل كيفيـة التخطـيط وكتابـة خطـة الـدرس  - أ

 .الحقا

 .تنفيذ التدريس داخل الصف - ب

 .تقويم التدريس قبل نهاية الدرس  - ت

  الشخـصية املـؤثرة للمـدرس هـيوعملية التدريس تستلزم وجود عنارص ثالث مهمـة

 .)مشط( وتخترص هذه العنارص بكلمة  والطريقة الفعالة العلميةاملادةو

 :طبيعة شخصية املدرس او املعلم

 -: منها الناجحدرس او املعلململصفات هناك مجموعة من ال   

، ناصح أمـني، محب لطالبه حريص عليهمو  يف الحياةهدف واضح ورسالةصاحب  -1

 .وليس مجرد موظف حكومي محب لوطنه، مخلص يف عمله، رحب الصدر،
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اىل املحـارضة  الواحدة فمنّيف الحصة  أساليبه الرتبويةيف طرائق تدريسه وِّ منوع  -2

ّ األكـرث فعاليـة، ّاألسلوب القصيص، وأسلوب العمـل يف مجموعـات، وغريهـا مـن األسـاليب

ّاألساليب املميزة تحبب ف ّ يف الحصة الدراسية وكذلك ةبالطلّ   .مبدرسهمّ

ّملم باملادة الدراسية التي يرشحها -3 ّ ّ. 

  .واسع الثقافة واملعرفة  -4

ّويشجعهم ويشاركهم يف مناقشة أفكارهم وبيان صحتها من خطئها، ة بللطلحّفز ي -5

 . لحة أبنائهويكون لهم مبثابة األب الذي يحرص عىل مص

ّشجع عىل األنشطة املنهجية وغري املنهجية التي تحقق أهـداف تعليميـة يحفز وي -6

ّوتربوية، فيشعر الطالب بحيوية الحصة واملادة واملعلم ّ ّ ّ ّ . 

ّقوي الشخصية ثابت الرأي -7 خفيف الظل، ال ينّفر الطالب مـن رصامتـه وقـساوته، ،ّ

ّويف نفس الوقت ال يكون لينا إىل حد  ً ّفال بـد لـه مـن الحفـاظ    بني الطلبة،ّخصيته شضياعّ

 . عىل هيبته ووقاره، أو كام يقال؛ أن يجمع بني حزم األب وحنان األم

ّ وأوليـاء أمـورهم، وبهـذا فإنـه يقـوي أوارص الثقـة بينـه ةبلّجيد التواصل مع الط -8

ام يجول يف خاطرهم من مشاكل ع احة والصدق والتغبريرصال ة عىلبالطل ويشجع ،هموبين

 .  النصح مبا يقدر عليهلهموعقبات تواجههم يف حياتهم، ويقدم 

 وتنوير عقولهم، دون أن يفـرض علـيهم آراءه يف أي مجـال، ةبالطليسعى لتبصري  -9

احـرتام وجهـات النظـر و البحـث والتفكـري الناقـد لكـّل مـا يـواجههم، هم حبيعزز عندو

 .املختلفة إذا ما امتنع عن فرض آرائه عىل طالبه
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  :مالتعلي

 يتمثل التعليم بالجهد الذي يخططه املعلم وينفذه يف شكل تفاعل مبارش بينه وبـني  

ّليكتسب املتعلم مـن خاللهـا األسـس األوليـة للمعرفـة بأنواعهـا ومنهـا املعرفـة  املتعلمني

واملعرفـة  ّالسلوكية التي تهتم مبسألة تدريب املتعلم عىل التعامل الصحيح وآداب الحديث

 مخاطبة عقل الطالـب مبـا يتناسـب مـع قدراتـه :ومن أساسيات التعليم الهامةّالوجدانية، 

ّ واستخدام أسلوب النقد البناء لتعويد الطالب عـىل عـدم ،والتنويع يف طرق طرح املعلومة

 وهنا تكون العالقة بني املعلم كطرف و املتعلمـني كطـرف تقبل أي معلومة دون متحيصها

 . أخر من أجل تعليم مثمر وفعال

و هو عملية منظمة ميارسها املعلم بهدف نقل ما يف ذهنه من معلومات ومعارف إىل 

 .التالميذ والتي تكونت لديه بفعل الخربة والتأهيل األكادميي واملسليك واملامرسة

 :  التدريس

بالتـدريس أن  وينبغـي عـىل مـن يقـوم ّ هو عملية تواصل بني املعلم واملـتعلم، 

ّالتي يقـوم بهـا املعلـم بقـصد إعـداد   منها مهارة التهيئةميتلك مجموعة من املهارات

ّالتالميذ للدرس، ومراعاة الفروق الفردية وهي تدل عىل مدى اختالف األفراد والطلبة 

ومهارة إدارة الصف وهي أن يضبط املعلم الصف ويحـافظ عـىل النظـام  فيام بينهم،

 مـستوى تالميـذه حتـى وأن يـدرك املعلـم،فيه، وأن يوفر املنـاخ املناسـب للتـدريس

 ّ وأن يراعـي الوقـت أو املـدة الزمنيـة الخاصـة،يتعامل معهم عىل أساس مـستوياتهم
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 مـا اسـتخدام التكنولوجيـاك بالدرس وأن يتبع األساليب والتقنيات املتطورة يف رشح الدرس 

 .امكنه ذلك

معلومـات ُ ويف التدريس يفعل دور الطالب يف التعلم فال يكون الطالب فيه متلقيـا لل

فهـو بالتـايل يعتمـد . بل يكون مشاركا وباحثا عن املعلومة بشتى الوسائل املمكنة،فحسب

 والتـي مـن خاللهـا قـد يقـوم بالبحـث ،عىل النشاط الذايت واملـشاركة اإليجابيـة للمـتعلم

 ، كاملالحظة ووضع الفروض والقيـاس،ًمستخدما مجموعة من األنشطة والعمليات العلمية

 والتـي تـساعده يف التوصـل إىل املعلومـات املطلوبـة بنفـسه ، واالسـتنتاج،توقراءة البيانا

وتحت إرشاف املدرس وتوجيهه وتقوميه، لقد كانت طريقة التدريس يف املـايض تركـز عـىل 

 تعنـى إىل فإنهـا أمـا حـديثا ،توصيل املعلومات إىل ذهن الطلبة بطريقة تـسهل اسـتيعابها

مام الطلبة الكتساب الخـربات عـن طريـق النـشاط جانب ذلك بالعمل عىل تهيئة الفرص أ

 .واملامرسة

  : التعلم

 يف السلوك االنساين ريهو عملية تنتج من نشاط الفرد وتهدف لهدف معني هو التغي  

 والتعلم عملية تبدا بدافع فكري او بحاجـة مـن حاجـات ،نتيجة للتعليم بوسائله املختلفة

او وجدانيـة تدفعـه اىل النـشاط وبـذل الجهـد النفس الفطرية او املكتسبة ماديـة كانـت 

 فيهـدف اىل تحقيـق الفهـم، ،باع الحاجة او حـل املـشكلةاملناسب من اجل الوصول اىل اش

 وهنا نقول ان االنسان قد تعلـم، فـالتعلم يحـدث وفقـا ، السلوك طبقا لهذا الفهموتعديل

 -:للخطوات اآلتية

 .االحساس بالحاجة أو املشكلة -1
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 .اط املناسبنيبذل الجهد والنش -2

 . أو الحل،الوصول اىل الفهم الذهني -3

 .تحويل الفهم الذهني اىل سلوك عميل يف واقع الحياة -4

 )34.( وعونهالـلـه ذلك االستعانة بهدي يتطلب -5

 :أمناط التعلم

التعلم له أمناط متعددة فهناك التعلم الذايت والتعلم باملالحظة والتعلم باالكتـشاف    

 .هوالتعلم ذي املعنى وغري

 :التعلم الذايت •

يعد التعلم الذايت واحد من األساليب الرتبوية التي دعت املناهج الدراسية اىل تأصيلها 

 وهـو ،لدى الطالب باعتباره الوسيلة اىل التعلم املستمر الذي يـالزم االنـسان طيلـة حياتـه

 .خاصةاالسلوب الذي يعتمد عىل نشاط املتعلم مبجهوده الذايت ويتوافق مع قدراته ال

 :التعلم باملالحظة •

 هو نوع من التعلم يعتمد عىل مالحظة الفرد لسلوك يقوم به شخص أخر ويعد هذا 

السلوك يف مثل الحاالت منوذجا تأخذ منه الخـربة التعليميـة وقـد تكـون باملالحظـة الغـري 

 .تر أو من خالل وسيلة تعليمية مثل التلفزيون أو الفيديو أو الكومبيو،املبارشة للمعلم

 

                                                           
 .64مصدر سابق ص ) 1998( مدكور،عيل احمد34
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 :التعلم باإلكتشاف •

هو عملية تفكري تتطلب من الفرد إعادة تنظيم املعلومـات املخزونـة لديـة وتكيفهـا  

 .بشكل ميكنه من رؤية عالقات جديدة مل تكن معروفة لدية من قبل

  : ميكن التمييز بني التعلم والتعليم والتدريس كام يأيتوعليه

 مـن أجـل تغيـري ب املعرفـة بـشتى أنواعهـا،محاولة الكتـسا عبارة عن فعملية التعلم

  .السلوك تبعا له

  ليكتـسباملعلـم أما التعليم فهو مجموعة من العمليـات املنظمـة التـي يـستخدمها 

 . هاأنواعللمعرفة بّ من خاللها األسس األولية املتعلم

وأما التدريس فهو عملية تعليم تقوم عىل التواصل بني املعلم واملـتعلم ويفغـل فيهـا 

 .ور املتعلمد

ومن الجدير بالذكر أن نبني كال مـن عمليتـي التعلـيم والتـدريس تـستهدفان حـصول 

 فــاملعلم واملــدرس يبــذالن الجهــود الحثيثــة ويــستعمالن أنــواع األســاليب ،عمليــة الــتعلم

التلميذ أو الطالب لكون عملية التعلم عملية ذاتية البد للطالـب  والتقنيات من أجل تعلم

وبالتايل تغيري سلوكه نحو األفضل، وتغيري الـسلوك عالمـة  ويتابع ليك يتعلم أن يركز وينتبه

عىل حصول التعلم واإلفادة منه يف مختلف جوانب الحيـاة الخاصـة والعامـة ويف عالقـات 

 ولكونهـا عمليـة ذاتيـة نالحـظ الفـروق يف تعلـم الطلبـة داخـل ،الطالب وسريته يف الحياة

 . يخرج من الصف دون أن يفقه شيئارسيعا، وبعضهم، فتجد بعضهم يتعلم الصف الواحد
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  :؟يقة التدريس طرماهي

بطة، التي يـديرها املعلـم داخـل سلسلة من الفعاليات املنظمة واملتتالية واملرتاهي    

 .غرفة الصف ليحقق أهدافه

  وهـي عبارة عن خطوات معدة مسبقا يسري عليها املعلم يف تدريسه،الطريقةعليه فو

الـركن الرابـع مـن أركـان  وتعتـرب الطريقـة جزأ من املنهج مبعناه الواسع املتطورجزءا ال يت

ولتحقيـق األهـداف نحتـاج ،) طريقـة التـدريس - املـادة- التلميذ-املعلم: (التدريس وهى

 ،علام أن الطريقـة نفـسها تتـأثر بأهـداف املـادة،لطريقة مناسـبة للـامدة املـراد تدريـسها

 والفلـسفات ، وتتعـدد تبعـا للنظريـات النفـسية،وى املـادة ونوعيـة محتـ،ونوعية التالميذ

  . املستمدة منها،الرتبوية

 -:ومنهاوطرائق التدريس كثرية 

  -: اإللقاء أواملـحـاضـــرة ) 1(  

 بإلقـاء املحـارضة أو الـدرس عـىل  او املـدرسوهي الطريقة التـي يقـوم بهـا املعلـم  

  :عاة ما يأيت مرا وعليه،التالميذ وهم جالسون يف مقاعدهم

 .سبق    ومدى عالقته مبا،توضيح أسس املوضوع الجديد الذي سيقوم برشحه -1

  ، فــال تكــون اللغــة رفيعــة عاليــة املــستوى،مــستوى مــن يحــارض لهــممراعــاة   -2

ــذ ــىل التالمي ــذر ع ــهفيتع ــه وال، متابعت ــون رشح ــستوى  ال أن و،يفهم ــة امل ــون هابط   تك
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 وأن يتحـدث ، سـليمة النطـق، واضحة املخارج بل أن تكون كلامته، فيستخفون به،مبتذلة

  .بهدوء وبصوت معقول ومناسب

 . نه بشوق وبشغفوفيتابع له تباه الطلبة لشد انهيد ملوضوع املحارضةالتم -3

 وربطــه بكــل ، ربــط جميــع جوانــب املوضــوع خــالل العــرضيراعــي املعلــمان  -4

أيـة فرصـة يف املحـارضة  وينبغي أال يرتك ،وممكناًاملوضوعات ذات الصلة كلام كان مناسبا 

 والوقـوف عنـد ، فإعادة وتكرار نفس املعاين، االستطراد املبالغ فيهوتجنب ،دون استغاللها

 وسـيملون ، الـصفجـوً يجعل التالميـذ شـاردين بعيـدا عـن ،نقطة واحدة وعدم تجاوزها

 .املحارضة ألن املعلم مل يأت بجديد

مراعاة األهمية النـسبية لكـل ًتوزيع الوقت عىل نقاط الدرس أمر مهم جدا، مع   -5

 . نقطة، وبذلك يتحاىش املغاالة يف تفسري نقطة عىل حساب بقية النقاط

 يف كل ما تحدث فيه ليتأكد أنهم فهموا ما قصده يف النهاية يناقش املدرس طلبته -6

   .أن ينهي املحارضة  من ذلك قبلالتأكدو هوفهم وليقف عىل ما مل ي،من رشحه

 – لكـن هنـاك ، لها نصيب األسد يف توظيفهـا يف املـدارسورغم أن هذه الطريقة

 فكثـري ، عدم توظيف هذه الطريقة بشكل صحيح يف عملية التعليم والتعلم-لآلسف 

رس حتى نهايتـه دون  إذ يظل يحارض من بداية الد،من املعلمني يقومون بالعمل كله

ًيعـون شـيئا مـام  لكن جلهـم ال ، قد يتابعون املعلم فبعض الطلبة،إرشاك طلبته معه

 حـارضة بريقهـا،  تفقـد امل وبـذلك،م يف واد والتالميـذ يف واد آخـر فيكون املعلـ،يقوله
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وهنـاك اسـتعدادات  ،آلـة تـسجيلك  العملتحول إىلقد ي يفقد قيمته، وبل حتى املدرس

  : منهاقبل املحارضة يجب أن يعيها

 . املادة العلمية ملوضوع املحارضةالسيطرة الكاملة عىل -1

لتخطيط املنظم والدقيق األركان للمحارضة من حيث التمهيد، والرشح، ومواقع  ا -2

 .املناقشة

 . الزمن لكل نقطة من نقاط املحارضةدقة توزيع  -3

 ُالواجبات التي يـكلف بها التالميذ ملوضوع املحارضة  -4

 -: وهناك مالحظات يجب أن يراعيها املعلم أثناء إلقاء املحارضة

 من خالل التوقـف عنـد املواقـع املناسـبة ، لكل ما يقولبةالطلالتأكد من متابعة  -1

 .األسئلة لتحديد مدى فهم التالميذ إللقاء

 توظيف الوسائل التعليمية املعينـة يف املواضـع التـي تـسمح بـذلك، رشيطـة أن  -2

 . ًتكون الوسيلة فاعلة يف أن تضيف شيئا لألفكار التي تتضمنها املحارضة

:  معـه، مـن خــاللالطلبـةًفـردا، بــل أن يـرشك الحـرص عـىل أال يكـون العمـل من -3

 مام ينمـي روح التعـاون، ويقلـل امللـل الـذي قـد ،هماملناقشة املثمرة، و الرد عىل تساؤالت

 .همينتاب

 الحرص عىل اسـتخدام وسـائل تقـويم متنوعـة أثنـاء أداء املحـارضة، كاملالحظـة،  -4

 .واالختبارات الشفوية والتحريرية
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 ومام يلفـت ،ناسب أهمية املوضعي أثناء املحارضة مبا  التنويع يف طبقات الصوت -5

 . تباه الطلبة ألهمية ذلك املوضعان

 وال ،ً ال الوقوف ساكنا يف مكـان واحـد كأنـه متثـال،الحركة املعقولة أثناء املحارضة -6

 . بل خري االمور أوسطها،الرسيعةالحركة 

 ألن الهـدف ،معاملـة طيبـة كرميـة ) الطلبـة(  عـىل معاملـة املـستمعني  الحرص -7

 . همتقديم خدمات تعليمية تربوية تسهم يف رفع التحصيل لدي

  :إيجابيات طريقة املحارضة

   -: ان لطريقة املحارضة ايجابيات كثرية منها

  التعبري عن املفاهيم واملعلومات الواردة يف الكتاب املدريس بشكل دقيق ال غموض.1

  .ً وفقا الجتهاده وتفسرياته للامدة يتعلم وهو أفضل من ترك الطالب،بس فيهوال ل

ميكن من خـالل هـذه الطريقـة التمهيـد للموضـوعات الجديـدة، أو الـربط بـني  .2

 .األفكار والقدمية واألفكار الجديدة

تساعد املعلم عىل عرض املوضوع بتسلسل وترتيـب األفكـار بـصورة منطقيـة إذا  .3

  .كانت لديه القدرة عىل ذلك

  . فهي طريقة اقتصادية،يقة إمكانات أو تجهيزات غري عاديةال تتطلب هذه الطر .4

ًتساعد الطريقة يف توفري وقت املعلم، فهو يعرض كام كبريا من املعلومـات يف زمـن . 5 ً

 . وبالتايل تساعد عىل قطع أجزاء كبرية من املنهج املقرر،قليل
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 - :سلبيات طريقة املحارضة

  -:مامها ومنهاولطريقة املحارضة سلبيات ميكن الوقوف أ

، وقد دور  بأي نشاط، وليس له يف العملمع املدرسك رتال يشسلبية املتعلم فقد   •

 . يركن إىل الخمول

 القدرة عىل تحديد الفروق الفردية، خاصة إذا مل يستخدم وسـائل ال متنح املدرس •

 .التقويم املناسبة لذلك الغرض

لكالم فقـط، لعمل كله يقوم عىل ا، فا هذه الطريقة خربات حسية للطلبةال تقدم •

 .  يعتمدون عىل الحفظ واالستظهار يف تحصيل املعلوماتلذا فإن معظم الطلبة

ًأن يدرك متاما مدى تتبـع ) امرسة قليلة الجديد وذو خربة وم( ال يستطيع املدرس •

 .  لكل ما يقولوفهم جميع الطلبة

  :الـمـنـاقـشـــة طريقة )2( 

 املعلـم والتالميـذ بـني  املدرس والطلبـة أو الحوار الشفوي بنياملناقشة هي لون من  

 رشط أن يـؤدي الحـوار إىل الوصـول إىل املعلومـات واملفـاهيم ،عىل صورة أسـئلة وأجوبـة

 وتستخدم املناقشة املثمرة كأسـلوب ، حقائق جديدةأو اكتشاف،يسة ملوضوع املناقشةالرئ

وتقـوم هـذه  ستقلة من طرائق التدريس كام تستخدم كطريقة م، املحارضة طريقةلتفعيل

 : الطريقة عىل
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هم ، أو تشغل املجتمع، ثم يناقش لقضية ما تهم الطلبة أو، من املادةطرح املدرس •

 .  يجيب عليها الطرفان،تُ ومن خالل املناقشة تـطرح تساؤالت واستفسارا،فيها

واملراجـع التـي ادر  ويـزودهم باملـص، الفرصة لحل األسئلةقد يرتك املدرس لطلبته •

 الـذين الطلبـة ثم يختـار،سؤولني ممن لهم اهتاممات باملوضوعأو الرجوع إىل امل ،تنفعهم

  ً.سيتولون زمام املناقشة اختيارا دقيقا

 بقــراءة أحــد الــدروس أو  الطلبــةاقــشة بعــد أن يكلــف املــدرسقــد تقــوم املن  •

 سـيقرأ املوضـوع بوميزتهـا أن كـل طالـ.  مرجـع خـارجياملوضوعات يف كتاب مدريس أو

 وخـالل املناقـشة بطريقته الخاصة، وبالتايل سيعتمد عىل نفسه يف فهم جوانـب املوضـوع،

 مـن هـذه الطريقـة إذا مارسـها  لذا سيستفيد الطالب، جوانب ومعلومات أخرىسـتـظهر

 :  مراعاة ما يأيتشة أكرث فاعلية، بإمكان املدرسوليك تكون طريقة املناق ،يشكل فاعل

 عىل القراءة مـع توضـيح أهميـة الفهـم والرتكيـز والتـدقيق أثنـاء  الطلبةتشجيع .1

  .القراءة

 وتكـون املناقـشة بطريقـة ،ا يقـرأون مبـ- بـدون اسـتثناء-الطلبـة مناقشة جميع  .2

 . منظمة وهادفة

 املربزين بقـراءة موضـوعات إضـافية رشط مناقـشتهم  تكليف الطلبةعىل املدرس .3

  زمالئهميها بجدية فيستفيد بقيةف
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  .وضع الضامنات الكفيلة بحفظ النظام أثناء املناقشة .4

 . الطلبةاقشة بشكل يتناسب ومستوى إجراء املن .5

عوبة، ومناسـبة للهـدف  ومتدرجـة الـص،صياغة األسئلة بطريقة جيدة و واضـحة .6

 والزمن، ومثـرية للتفكـري وليـست صـعبة أو تافهـة، وخاليـة مـن األخطـاء ةبومستوى الطل

  .لغوية والعلميةال

 .  للحوار الذي يدور خالل املناقشةالتأكد من سامع جميع الطلبة .7

 للتفكري يف إجابـة أسـئلة املناقـشة وتـشجيعهم عـىل إتاحة الفرصة لجميع الطلبة .8

 تقديم إجابات صحيحة 

 .  دون غريهاباملناقشة زمرة معينة من الطلبةأال ينفرد  .9

 .  دون اإلجابة عنهاها الطلبةدم ترك أية أسئلة يطرحع .10

  :إيجابيات طريقة املناقشة

  -: لهذه الطريقة ايجابيات كثرية منها

 طد العالقة بيـنهم، ويـشجع عـىل القيـام يف املناقشة يواشرتاك الطلبة مع املدرس .1

 . بنشاطات متعددة

  .األسس التي يقوم عليها التفكري العلمي السليم الطلبةإكساب  .2

 . السابقة الطلبةشة تكشف وتبني معلومات وخربات املناق .3

 . هذه الطريقة عىل احرتام شخصيات الطلبة وتعزز الثقة يف نفوسهمتعمل  .4
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ومتابعـة   فكـل سـؤال يكـشف مـدى فهـم،القدرة عىل تقويم مستويات الطلبـة .5

  .ملوضوعا

  :سلبيات طريقة املناقشة 

  -:ولطريقة املناقشة مجموعة من السلبيات منها

 قـد ال ، ويتسم بـصفات بعينهـا، متمرس يف املهنةتحتاج هذه الطريقة إىل مدرس .1

 .  وبخاصة الجديد منهم،البعضتتوفر يف 

تقوم هذه الطريقة عىل الحوار الشفهي الذي يعتمد عـىل اللغـة اللفظيـة، وهنـا  .2

ية ورمزية  مبا فيها من تصورات فكر-يكمن يشء من املشكلة، ذلك قد يبدو مستوى اللغة 

ً عاليا ورمبا صعبا، لـذا يفـرتض عـدم اإلمعـان يف اسـتخدام املفـردات املجازيـة -وتجريدية  ً

  .والرمزية والتجريدية

 وتلك ، فهي تحتاج إىل معينات تفرس ذلك اللفظ،وألن الطريقة تعتمد عىل اللفظ .3

ها، كـام أن مشكلة أخرى فكثري من املعلمني ال يستخدم هـذه الوسـائل املعينـة يف تدريـس

 .غالبية املدارس تعوزها الوسائل املساعدة

 ال  بعض املدرسـني تجد رمبا،باه التالميذ وتشد انت،عدم وجود ضوابط تحكم النظام. 4

 .يتحلون بالشخصية القوية الجذابة

 -:طريقة اإلستجواب) 3(

 األســئلة، وهــي طريقــة قدميــة قــدم الرتبيــة نفــسها، يقــوم فيهــا "ّوتــسمى طريقــة    

ّملدرس بإلقاء األسئلة عـىل املتعلمـنيا  وال تـزال هـذه الطريقـة مـن أكـرث طـرق التـدريس . ّ
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ّشيوعا حتى يومنا الحارض، ألن ّ ً أداة طيبة إلنعاش ذاكرة املتعلمـني، ولجعلهـم أكـرث فهـام، هاً ّ ّ

 .بل ولتوصيلهم إىل مستويات عالية من التعليم

بشكل مبارش يف تنمية مهارات التفكـري إن األسئلة التي تستخدم أثناء التدريس تؤثر   

 درس عىل أسئلة املـطلبةيف إجابات ال  ارتباط تام بني مستويات التفكريفهناك ،الطلبةلدى 

ون يركزون يف أسئلتهم عىل تذكر الحقـائق املدرسفإذا كان  ،وبني أنواع األسئلة التي يوجهها

 يتسم بالوضـوح  الذيالسؤال الجيدبينام  ،تفكريا إبداعيا الطلبةفمن غري املتوقع أن يفكر 

تـساعد كـام  ،والتفكري الناقـد ،يستثري التفكري اإلبداعي  مجاال للشك يف هدفهوالذي ال يثري

تعـد أسـلوبا فعـاال و ،املـدرس لطالبـهاألسئلة الجيدة عىل تحقيق األهـداف التـي حـددها 

لتعامـل مـع املـادة  بطرق جديـدة لالطلبةلتنمية االتجاهات املرغوبة وتكوين امليول ومد 

 .الدراسية وجعل التقويم ذا هدف وقيمة

  :اصول طرح االسئلة الشفهية داخل الصف

 عـىل املدرس ان الغرض من دراسة أمناط األسئلة املختلفة واستخدامها هو مساعدة   

ه عمليـة يـوج وت تطوير مهاراته يف استخدامها مام يساعده عىل إثـارة املناقـشات املمتعـة

  . باالتجاه املرغوب فيهلبته لطالتفكري

 :أنواع االستجواب

 :هناك نوعان لالستجواب هام
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ّ االســتجواب االستكــشايف أو التوليــدي- 1 ّويهــدف إىل اســتدراج املتعلمــني بواســطة : ّ

 وميكن االسـتفادة منـه بتحويـل بعـض ،األسئلة إىل اكتشاف املعلومات والحقائق بأنفسهم

ّ إىل مستوى املتعلمـني تاركًـا لهـم  أو املدرسّيها املعلم ينزل ف،الدروس إىل محاورات جيدة

 . ّالحرية يف إبداء آرائهم

ّويهدف إىل اختبار مدى استيعاب املتعلمني لـرشح املعلـم، : ّ االستجواب االختباري- 2 ّ

 . وللمعلومات والدروس السابقة

ّإيجابيات الطريقة االستجوابية ّ: 

ّ مـن األمـور التـي تـدور يف أذهـان املتعلمـني، ّ أن يتعرف إىل كثرياملدرس ـ يستطيع 1 ّ

 . وذلك من خالل إجاباتهم عن أسئلته

 . وضوع الدرسمعرفة طلبته مبف اكتشان م  املدرسكنمت ـ 2

  .املدرس تنمية القدرة عىل التفكري لدى طبته ـ يستطيع 3

ّ مـن خـالل طريقـة األسـئلة أن يـستثري الدافعيـة يف الـتعلم املدرس ـ يستطيع 4 عنـد ّ

 . طّالبه

   .تساعد املتعلمني عىل تنظيم أفكارهم ـ 5

 . الدروس عند مراجعة معرفة مدى ما تحّقق من أهداف تساعد املدرس يف ـ 6

ّـ يتمكن املتعلم من خاللها من مهارة التدريب عىل التعبري عن ذاته 7 ّ . 
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ّ ـ يساعد املدرس عىل تشخيص نقاط القوة والضعف يف متعلميه8 ّ ّ . 

ّتركّز عىل جعل املتعلم يستعمل فكره، ال مجرد ذاكرته ـ 9 ّ. 

 :ّرشوط استخدام الطريقة االستجوابية

 :ّويشرتط الستخدام هذه الطريقة بفعالية

ّأّال تأخذ كّل زمن الحصة بدعوى مشاركة جميع املتعلمني ّ. 

 .ّأّال يستجوب املتعلم يف معارف الدرس الجديدة

ّأن يهتم املعلم بالصياغة الجي ّ ّدة التي ال تحتمل إجابات متعددةّ ّ. 

ّأن يراعي إرشاك أكرب عدد من املتعلمني، ويركّـز عـىل أصـحاب القـدرات الـضعيفة يف 

 .األسئلة السهلة

 .التنويع بني أسئلة التذكّر واألسئلة املثرية للتفكري

ّالتنبه لرضورة التعزيز، واإلمياء للمتعلم بالجلوس ّ. 

 .إّال لهدف واضح" هل"ّيهية، وكذا األسئلة املبدوءة بيراعي البعد عن األسئلة البد

" مهـارة طـرح األسـئلة" "مهارة صياغة األسـئلة: "ّينبغي أن يتقن املعلم مهاراته الثالثة

 ".مهارة تلّقي اإلجابات"
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ّسلبيات الطريقة االستجوابية ّ : 

ّ مام خطـط  إىل عنرص الوقت، فقد ينتهي الوقت قبل أن ينتهياملدرس ـ إذا مل ينتبه 1

 . له أو إلنجازه

ّ يف الضغط عىل بعض املتعلمني باألسئلة الثقيلـة، مـا قـد املدرسنيّ ـ قد يتورط بعض 2

 .ينّفرهم من الدرس

  بالعديد من األسئلة بحيث يرصفونهاملدرسّ ـ هناك بعض املتعلمني قد يبادر 3

ّ عن توجيه األسئلة إليهم، ومن ثم ال يعرف مستواهم الحقيقي ّ . 

ً باإلجابة عن أسئلة املتعلمني، فـإن ذلـك قـد يجـره بعيـدا عـن املدرس ـ إذا انشغل 4 ّ ّ ّ

 . بعض نقاط الدرس األساس

ّويف ضــوء مــا تقــدم يتبــني أن الطريقــة االســتنتاجية تأخــذ حيــزا واســعا يف العمليــة    ّ ًّ ً ّ ّ ّ

ّالتعلمية الرتبوية، وتشكل همزة وصل مبارشة بـني املتخـاطبني، وهـي مـن الطرا ّ ّئـق التـي ّ

ّتسهم مساهمة فعالة يف إيـصال األفكـار وبأقـل جهـد ممكـن إذا مـا تـم مراعـاة األصـول  ّ

 .والضوابط املعتمدة يف استخدامها
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  :املهارات الفرعية املكونة ملهارة طرح األسئلة

 :  وتستدعي هذه املهارة الرشوط اآلتية: مهارة إعداد األسئلة-1

  .يسية التي يسعى املعلم لتحقيقها ارتباط السؤال باألهداف التدر-

 .  فال تنحرص يف املستويات الدنيا وحدها، تنوع مستويات األسئلة-

 .  ومستوى الصف الدرايس، ارتباطه بخصائص الطالب وقدراتهم العقلية-

  . ترتيب األسئلة بشكل منطقي-

 .  تناسب عدد األسئلة مع وقت الحصة-

عدم - حرص املطلوب يف شئ واحد -لوب بدقة تحديد املط( وتشمل   جودة الصياغة-

 صـحة الرتكيـب - اإليجـاز - استخدام ألفاظ مألوفـة وواضـحة -اإليحاء باإلجابة الصحيحة 

 ) اللغوي

  : ويستدعي ذلك الخطوات اآلتية:مهارة توجيه السؤال -2

  . تنظيم جلوس الطالب بشكل يسهل إلقاء األسئلة واإلجابة عنها-

 أو أثنـاء ،فال يطرح السؤال عند دق الجـرس( ناسب لطرح السؤال  اختيار الوقت امل-

 ) أو عند حدوث صخب داخل الصف ،نقل امللخص السبوري

  . استخدام اللغة البسيطة التي ال تشغل عن مضمون السؤال-
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  .ً أن يكون مصحوبا بنربة من الحامس والود والتشجيع-

 )فكريي للسؤال حسب املستوى الت(  استخدام الرسعة املناسبة -

  . تنويع أسلوب توزيع األسئلة حسب مقتىض املوقف التدرييس-

 ) وقد يسأل طالب واحد عدة أسئلة-فقد يكرر السؤال نفسه ألكرث من طالب (

  : تشجيع الطالب العازفني عن املشاركة بأساليب متعددة منها-

- ثـالث دقـائق املتفوقني أن يكفوا عن رفـع األيـدي ومخاطبة ،تخصيص أسئلة سهلة(

  .)إجراء الحديث الودي معهم قبل الدرس وبعده

 ) عند طرح أسئلة تستدعي التفكري(  التنبيه إىل رضورة التأين قبل اإلجابة -

 بعد طرح السؤال مبا املدرس إذ يقوم :مهـــارة االنتظار عقب توجيه السؤال -3

  -:يأيت

 . . انتظار فرتة من الوقت قبل السامح باإلجابة-

 وجيه النظر إىل كل فئات الطالب ت

  : وتستدعي هذه املهارة:مهارة اختيار الطالب املجيب -4

 .  العمل عىل اختيار أكرب عدد من الطالب-

 . طرح السؤال قبل تحديد الطالب املجيب-
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  . نداء الطالب املجيب باسمه وإبداء تقديره واحرتامه والشوق إلجابته-

  :ويف إطار ذلك يراعى ما يأيت :بة مهارة االستامع إىل اإلجا-5

  . عدم السامح باإلجابة الجامعية-

 ) ما دام مل يخرج عن موضوع السؤال( الحرص عىل عدم مقاطعة الطالب -

  . تحذير الطالب الذي يقاطع زميله-

  . حث الطالب عىل اإلجابة باللغة الفصحى-

  . توجيه النظر نحو الطالب املجيب-

 ) ًإذا كان رضوريا( اإلجابة عىل السبورة  تسجيل بعض عنارص -

  :ويتطلب ذلك.. :مهارة االنتظار عقب سامع إجابة الطالب -6

  . عدم الترسع يف التعقيب عىل إجابة الطالب-

  . السامح للطالب املجيب بإضافة الجديد لإلجابة-

  . طلب التفكري يف إجابة الزميل-

  . إعطاء الفرصة لنفسه ليفكر يف التعقيب-

 :  وتنضوي تحت هذه املهارة السلوكيات اآلتية:مهـارة معالجة إجابات الطالب -7
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  . عدم تجاهل أي إجابة مهام كانت-

 . . عدم الترسع بإجابة عن السؤال من تلقاء نفسه-

  : تنويع أساليب التعامل مع إجابة الطالب حسب صحة اإلجابة-

  . وتوسيع مجالها،ديدها وتر،فاإلجابة الصحيحة يتم الثناء عىل صاحبها

  .متكنه من إعادة الصياغة ًواإلجابة غري الدقيقة علميا يزود صاحبها بأسئلة

واإلجابة التي اختلط فيها الصواب بالخطأ يتم مساعدة الطالب عىل اكتـشاف الخطـأ 

  .بنفسه فيها

 ، بل يطلب منـه التفكـري مـرة أخـرى يف الـسؤال،واإلجابة الخطأ ال يتم توبيخ صاحبها

 أو طـرح ، أو يتم تجزئة السؤال إىل عدة أسئلة فرعيـة،وقد يعاد السؤال له بعبارات أسهل

  .أسئلة أخرى تساعد عىل كشف الخطأ

 ذلــك القيــام بهــذه ويتطلــب : عــىل توليــد األســئلةةبــالطلمهــارة تــشجيع  -8

 : اإلجراءات

  . إبداء الحامس والتقدير للطالب الذي يطرح سؤاالً أثناء الدرس-

  :استخدام أساليب منوعة تساعد عىل توليد األسئلة و منها -

تـستويف رشوط (  أسـئلة عدةًطرح مسابقة بني عدد محدود من الطالب أحيانا لطرح 

  .)السؤال الجيد صياغة ومستوى
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  . وطلب التفكري يف حلها بطرح عدد من األسئلة، طرح مشكلة-

  :ةبالطلمهارة التعامل مع أسئلة  -9

  : باالستجابات اآلتيةاملدرسطار يقوم ويف هذا اإل

  . عدم إهامل سؤال الطالب-

  : تنويع االستجابات حسب طبيعة السؤال املطروح-

إذا كان للسؤال أهميـة وارتبـاط مبوضـوع ( فقد تتم إعادة السؤال عىل طالب الصف 

 )  وميكن للطالب اإلجابة عنه ،الدرس

لكـن  ).ًإذا كان السؤال مهام (  إجابته وقد يكلف الطالب أو كل الطالب بالبحث عن

  .وقت الحصة ال يسمح باإلجابة عنه

إذا كـان وقـت الحـصة ال يـسمح بإجابـة (وقد يوجه السؤال إىل طالب متفوق بعينه 

 ) مستفيضة

 )إن كان السؤال غري مرتبط باملوضوع( اإلجابة املخترصة 

إذا كان (  أو إىل حصة تالية ،)ة إذا مل تكن له أهمي( تأجيل اإلجابة إىل ما بعد الحصة 

 )الجواب عنه ضمن الدرس القادم

ودعوته إىل الحضور يف الصف لرشح ) يف فرع آخر ( إحالة السؤال إىل معلم متخصص 

  .اإلجابة
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 ،إذا مل تكن اإلجابة حـارضة عنـد املعلـم( وعد الطالب بعرض اإلجابة يف حصة قادمة 

 )35.(ويستدعي السؤال البحث عن إجابته

 : التعلم باالكتشاف  )4( 

ــش  ــة االكت ــتخدام طريق ــة عــىل رضورة اس ــة الحديث ــات الرتبوي ــد الدراس اف يف  تؤك

ينظر إىل االكتشاف عـىل أنـه و .ً اشرتاكا فعاالً يف عملية تعلمهمةب ألنها تتيح للطل،التدريس

قـد يحـصل  الوصول ملعلومة بعينهـا و أو الناتج أو،العملية التي يصل بها املتعلم إىل الحل

 مـام ،ل فيبحث عـن طـرق الحـل أو أعـادة الحـ، للمشكلةاالكتشاف عند مواجهة الطالب

عىل تخزين املعلومات بطريقة تجعله  الطالباالكتشاف يساعد و يزيد قدرته عىل التفكري،

 .يستطيع اسرتجاعها بسهولة وقتام يشاء

 محـددة التعلم باالكتشاف يتطلب قيـام كـل مـن املعلـم واملـتعلم بأنـشطةو  

 باكتـشاف ً وأيضا يقـوم املـتعلم.تم تحقيقهاتسهم يف الوصول إىل االكتشافات التي ي

  العالقــة التــي تــربط بــني املتغــريات أو اكتــشاف القاعــدة التــي يقــوم عليهــا الحــل

أخذ املرحلة العمرية للمـتعلم ومـستواه الـدرايس بنظـر االعتبـار، فـال ميكـن  برشط

و الدرايس ليكتشف قاعدة عريـضة تتـسم بالتعقيـد تكليف متدين املستوى العقيل أ

 وكلتا الحـالتني ،وبعكسه املوهوب ال ميكن تكليفه الكتشاف عالقة بسيطة،والتجريد

  أن يقــف  او املــدرسعــىل املعلــمفالتــايل بو. ال نــصل باالكتــشاف للنتــائج املرجــوة

                                                           
، الشامل يف تدريس املواد االجتامعية، دار أسامة للنرش والتوزيـع، عـامن، األردن، ص )2005(األمني، شاكر، ) 35
92. 
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ن يحـدد بدقـة  عىل حدة، فيستطيع أ او طالبعىل املستوى العقيل و الدرايس لكل تلميذ

 .لكل منهم نقطة االنطالق املناسبة الستخدام هذه الطريقة

 : منها، التعلم باالكتشاف عىل جملة من األساليب:ويقوم

 .للوصـول اىل القاعـدةاملالحظة ملبـادئ عامـة يقوم عىل  هو منهج :االســتـقــراء -أ

 منهـا يكتشفوا أن  الحقائق حتى ميكنهممجموعة من ةب أمام الطلمبعنى أن يعرض املدرس

ُ أي تـعرض األمثلة ثم تـستنبط القاعدة،العالقة أو القانون  مع التأكيـد عـىل التـدرج مـن ،ُ

  .الخاص إىل العام

الرياضيات مثال ميكن استخدام االسـتقراء يف اسـتنتاج بعـض العالقـات و  الفيزياء ففي

  . النحوويف اللغة العربية يستخدم االستقراء يف استنتاج قواعدالبسيطة، 

  :مبادئ وهي لدينا مجموعة: مثال

 .الحديد يوصل الحرارة والكهرباء

 . النحاس يوصل الحرارة والكهرباء

 ... .األملنيوم يوصل الحرارة والكهرباء،

 . الفلزات توصل الحرارة والكهرباء:ولكون هذه املعادن كلها فلزات نستنتج أن

 .موعة مبادئ فرعيةوعليه تم الحصول عىل حكم عام او قاعدة من مج

ًعىل أن لالستقراء دورا علميا هاما يتمثل يف اآليت ً: 

 .يقع االستقراء يف قلب الطريقة العلمية للتفكري .1

 .يعود التقدم العلمي بدرجة كبرية إىل الطرائق االستقرائية .2
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ويف  ميكن استخدام االستقراء للوصـول إىل أفكـار جديـدة كتخمينـات أو فـروض،  .3

 .امت معقولة ومثمرةعبارات تحمل مسلابتكار 

 :ا يأيتتتميز طريقة االستقراء مب

عــن طريــق االســتقراء تــضل ثابتــة وعالقــة الطلبــة املعلومـات التــي يــصل إليهــا  .1

ً حفظا أصام دون فهم و وعيالطلبةبأذهانهم ملدة طويلة مقارنة مبا يحفظها  ً. 

 .لتفكري العلمي املنظم ألسلوب االطلبةتساعد هذه الطريقة عىل استخدام  .2

 :أما املآخذ عىل هذه الطريقة فهي

 . غري الناضجني استخدام هذه الطريقة بكفاءة الطلبة ال يستطيع .1

 مثل املواقـف التـي متيـل إىل ،ال ميكن استخدام هذه الطريقة يف املواقف الصعبة .2

 .التجريد أو الرمزية

 .ًيستغرق استخدام هذه الطريقة وقتا طويالُ .3

 هي الطريقة التي من خاللها ) االستنباطية( الطريقة االستداللية :االســتــدالل .ب

 .ميكن الوصول من العام إىل الخاص، مبعنى تستخدم الكليـات للوصـول إىل الجزئيـات

ُأي تقديم الحقائق والقوانني الشاملة ثم يـستخرج منها ما تحتويه مـن جزيئـات أو نتـائج 

  )دة ثم تأيت األمثلة لتوضيح القاعدةالبدء بالقاع(  –عقلية 
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 : ويتطلب إتباع الطريقة االستنباطية ما ييل

 .تحليل املعطيات .1

 تحليل املطلوب .2

 .ايجاد العالقة بني املعطيات واملطلوب .3

ميكن استخدام االستنباط يف التـدريس للمرحلـة الثانويـة لتميـز التالميـذ بالنـضج   .4

 .رحلة السابقةًالعقيل قياسا بتالميذ امل

 - :ام يأيتوتتميز الطريقة االستنباطية بـ

  .الجديدة  عىل تطبيق القوانني والتعليامت للوصول إىل املواقفالطلبةتساعد .1

ً عىل استخدام املعلومات استخداما وظيفيا يف حياتهم العمليةالطلبةتساعد .2 ً. 

 : حل املشكالتطريقة) 5(

يف صـورة   او املوضـوعالكتـشاف، إذ نـضع املـسألةوهي طريقة قريبة من الـتعلم با  

 طالـبُ، ثم يطلب من املتعلم الوصول إىل الحل املناسـب، مبعنـى وضـع ال أو سؤالمشكلة

 التفكـري، فـإذا عـرف لحـل هـوا  اىلالطريـقو .أمام مشكلة ثم نطلب منه اكتـشاف الحـل

الحالــة ال تكــون وعنــدها ف، والتجربة ويتــأىت ذلــك بــاملرانً،الطريــق أصــبح الحــل مــضمونا

 يـستخدمها يف حـل املواقـف لطالـببل تصبح مهارة أو معلومة تضاف لخـربات ا ،مشكلة

 .املشابهة الجديدة

 :خطوات طريقة حل املشكلة 

 .كانت مشكلة حياتية أو سؤاال يحتاج اىل اجابة  سواءالشعور باملشكلة .1
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ًتحديد املشكلة تحديدا تاما، ثم جمع املعلومات ذات العال .2  .بهاقة ً

  ثم اختيار أنسب الفروض التي قد تؤدي إىل حل املشكلة ،وضع الفروض املختلفة .3

 .التحقق من صحة الفروض التي سبق اختيارها .4

الوصــول إىل النتــائج أو القواعــد أو القــوانني التــي ميكــن اســتخدامها يف مواقــف  .5

 .مشابهة

 .لتفكري ميكن اعتبار التعلم حالً للمشاكل عن طريق اوعليه

 : ونجاح هذه الطريقة يتوقف عىل

جهـد يف عملـه، إذ أن هـذه الطريقـة  لبـذل مزيـد مـن المدى اسـتعداد املـدرس .1

 .بجل جهده ووقته عن طيب خاطر تطلب أن يضحيت

  هااالشرتاك يف حل الطلبة كل مسألة أو مترين يف صورة مشكلة ثم يطلب من ضعو .2

  .يكسبه املهارة يف حل املشكالت

 وهـي مهـارة ، عملية اسـتمطار األفكـار وتوليـدهاوهي :طريقة العصف الذهني .3

 ،شكل إبـداعيتساعد عىل حل املـشكالت بـ ة بقية مهارات التفكري،رضورية والزمة ملامرس

 ثم غربلـة ، لتوليد أكرب عدد ممكن من األفكار بشكل تلقايئ ورسيعةبإتاحة الفرصة للطلو

  .هااألفكار واختيار الحل املناسب ل
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   دور املدرس

 -:يتحدد دور املدرسة يف طريقة حل املشكالت بالجوانب اآلتية

 ،ٍ عىل الشعور باملشكلة، أي قراءة املوضوع بتأن وبدقة أكرث من مرةالطلبةتعويد  .1

 . إدراك العالقات املتداخلة بني جوانب املوضوعطالبوبذلك يستطيع كل 

 .ي يتطلبها حل املشكلة الدراسية التالطلبةتوسيع خربة  .2

املشكلة وذلك بصياغتها بأكرث من طريقة وتوظيف الرسـوم التوضـيحية ب االهتامم .3

 . لتساعده عىل الحلطالبإضافة إىل املصادر واملراجع التي يحتاجها ال

 عىل توجيـه أسـئلة ذات معنـى ومغـزى، وبخاصـة األسـئلة ذات الطلبةمساعدة  .4

 .اسةالعالقة باملشكلة موضوع الدر

 . عىل إهامل محاوالت الحل الفاشلة وتجربة غريهاالطلبةمساعدة  .5

 . عىل تقدير حلول معقولة للمشكلةالطلبةمساعدة  .6

 عىل تثبيت الحلول الصحيحة التـي يـصلون إليهـا السـتخدامها يف الطلبةمساعدة  .7

 .حل املواقف املشابهة

 :عند استخدام هذه الطريقة يجب مراعاة ما يأيت

عدم االهتامم بـالكم عـىل حـساب الكيـف أو النوعيـة وذلـك للمعلومـات التـي  .1

 .الطلبةيدرسها 

 الطلبـة ثـم تـدريب ،وضع املعايري الالزمة الستخدام هذه الطريقة بـشكل سـليم .2

  .عليها
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امللل الذي قد ًقة منعا لحدوث ياستخدام طرائق تدريس أخرى بجانب هذه الطر .3

 .ينتاب الطلبة

 :الطريقة باآليتتتميز هذه 

 .طريقة التفكري العلمي السليم الطلبة تكسب .1

 .عىل التكيف مع املجتمع الطلبة تساعد .2

 االعتامد عىل النفس وعدم طلب املـساعدة الخارجيـة إال يف أضـيق الطلبةتعويد  .3

  .الحدود

 . الواقعية يف التفكري والبعد عن الذاتيةالطلبةتعود  .4

 .الطلبةعلومات التي يكتسبها تعمل عىل تثبيت امل .5

ًلكل منهم دورا محددا يقوم بهتجعل  تزيد من نشاط الطلبة ف .6 ً. 

 .الطلبةتسهم يف إشباع حاجات ورغبات وميول  .7

 :ام يأيتتتلخص فيفأما املآخذ عىل هذه الطريقة 

فيتجـاوزون يـع الخطـوات الـسابقة  أهميـة املـرور بجمالطلبـةقد ال يدرك بعض  .1

 .وبذلك ال تتحقق النتائج املرجوة ،بعضها

ال تـستحق   مشكالت تافهة عدميـة الجـدوى-الصغار منهم–يحدد بعض التالميذ  .2

  .الدراسة

 ىل مـام يـؤدي ا،الطلبـة ميـول ورغبـات  ما نجد االختالف وعدم التوافـق يفًغالبا .3

ــم ــضطر املعل ــتها في ــا لدراس ــشكلة بعينه ــىل م ــاقهم ع ــدم اتف ــدرس ع ــار  إىل اخت او امل  ي
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 وبهذا ستكون الدراسة ، أو يضطر إىل دراسة جميع املشكالت،بعضها وتأجيل البعض اآلخر

مـن األسـاس  الهـدف ن يكتسب الطلبة أسلوب التفكري العلمي وهـوهامشية وسطحية ول

 .استخدام هذه الطريقة

 )يف القضايا العلمية  ( :الدروس العملية) 6(

الــزوار  أو درس أو الطلبــةيقــوم بــه املــالــذي تقــوم هــذه الطريقــة عــىل النــشاط   

 لتوضيح فكرة أو حقيقة أو قانون أو قاعدة أو نظرية مـع تحديـد تطبيقاتهـا ،املتخصصون

 وخالل مامرسة هذا النشاط ميكن استخدام الوسائل املعينـة والتقنيـات ،يف الحياة العملية

 .الرتبوية بجانب الرشح النظري

 وقد يقوم .ظري لرشحهً منفردا فيبني اإلطار النرسلدروس العملية قد يقوم بها املدوا

 وإىل اكتـسابه ، فيتدرب عـىل أصـول التجريـب العلمـي الـسليم مـن جهـةبها احد الطلبة

 .  منقولة عن اآلخرين من جهة ثانيةخربات حقيقية مبارشة أصيلة غري

 :مام يزيد من فاعلية الدروس العملية أن يراعي املعلم ما ييلو

 .ءة األجهزة املستخدمة يف التجريبمة وكفاالتأكد من سال .1

ًالهدف من التجريب تحديدا دقيقاتحديد  .2 ً. 

 .القيام بجميع تجارب العرض بصورة كاملة .3

 عىل مالحظة واستنتاج مـشاهدات ونتـائج التجـارب بنفـسه دون تعويد الطالب .4

 .مساعدة خارجية

 .الغرض من التجريب يف ذهن الطالبالتأكد من وضوح  .5

 . أثناء التجريبالوقوف عىل نشاط وفاعلية الطالب .6
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 طالـبال تناسـب مـستوى ،استخدام وسائل عـرض وأجهـزة بـسيطة غـري معقـدة .7

 .العقيل و التحصييل و العمري

ه التأكد من مـشاهدة جميـع الطلبـة إذا قام املدرس بإجراء التجربة بنفسه، فعلي .8

 .ملا يقوم به

 . التجريب توظيفا سليامتوظيف األجهزة املستخدمة يف. 9

  .العمل عىل حفظ النظام بأقىص درجة أثناء التجريب .10

  :أهمية الدروس العملية 

 : تحقق الدروس العملية فوائد عديدة منها

 .لطالب من خالل التجريب أبقى املعلومات التي يكتسبها اثبات .1

 :تكسب الطالب خربات كثرية منها .2

 .سليمأسلوب التفكري العلمي ال •

 .أسلوب التخطيط املنظم املرن •

 .ت مبارشة و اتجاهات و ميول علميةخربا •

 ). اجتامعية ، أكادميية، عقلية، حركية،يدوية( مهارات  •

 ....).، أمانة، صدق،تعاون(  و صفات مرغوب فيها تسلوكيا •

 . ما بني الطلبة من فروق فرديةتظهر .3

 :من املآخذ عىل الدروس العملية

 .فتعم الفوىض و تفقد الدروس وظيفتها عىل املدرس ضبط الصفصعب د يق  .1
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إذا كان الغرض أو الهدف من التجربة غري واضـح و غـري التجربة مغزاها  قد تفقد  .2

  .محدد بشكل دقيق

إذا كانــت ، تجربــة مبفـرده دون مـشاركة الطلبـة إىل إجـراء القـد يـضطر املـدرس .3

 .ايل تفقد التجربة الكثري من األهداف الرتبويةو بالت عليهمالتجربة متثل خطرا 

  سلبيا وليس إيجابيا ويقترص عىل املشاهدة الرسيعة اذا قـامالطالب قد يكون دور .4

  . الوقت الكايفاملدرس بإجراء التجربة برسعة و مل يسعفه

ــة التجهيــز الــالزم فقــدإذا مل يجهــز املــدرس .5 ــة  فقــدت  التجرب قيمتهــا بــسبب قل

 .أو عدمها أحياناالتجهيزات 

قــد يــصعب عــىل الطلبــة إجــراء التجــارب العمليــة عنــد عــدم تــوفر التجهيــزات  .6

 . املختربية

 : التعلم الذايت)7 (

هو العملية التي يقوم الفرد من خاللها بتعلـيم نفـسه بنفـسه باسـتخدام الوسـائل    

لتعليميـة بـاملرور عـىل مختلـف املواقـف ا  حيـث يقـوم،املربمجة لتحقيق أهـداف معينـة

 وهذا يتم عـن ،الكتساب املعلومات واملهارات بالشكل الذي يجعله محور العملية الرتبوية

 ويعد مـن األسـاليب ،طريق تفاعله مع بيئته يف مواقف مختلفة يجد فيها إشباعا لدوافعه

 وله ،الحديثة التي تستخدم يف حقل التعليم والتدريب سواء للدارسني أو املدرسني أنفسهم

 -:اساليب متعددة منهاطرق و
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  :التعلم الربامجي) أ (

 و ميكـن ،لم دورا ايجابيـا فعـاالهو نوع مـن أنـواع الـتعلم الـذايت يأخـذ فيـه املـتع  

إذ  متمـرس، واع،  برشط أن يقوم بذلك معلم نابـه، يف تدريس مختلف املقرراتهاستخدام

 : من التعليم يتطلب مهارات أهمهاأن استخدام هذا النوع 

 .التمكن من املادة العلمية متكنا تاما. 1

  .معرفة أساليب كتابة الربامج املختلفة .2

 .الطالقة اللغوية و سالمة التعبري .3

  :عند تصميم التعليم الربامجي ينبغي مراعاة األمور اآلتية

 . الحافز للتعلم بالربنامج أن يتكون لدى الطالب.1

ت شيقة تثري اهتاممـه ثـم تطـرح عليـه  معلومات أو مثرياأن تعرض عىل الطالب .2

 .أسئلة ليجيب عنها

 ، أو اختيار من متعدد، إجابته عن األسئلة عن طريق إكامل فراغأن يحدد الطالب .3

  .أو اتخاذ موقف

 إذا كـان صـحيحا أو ترشـده راجعة تعزز التعلم السابق للطالـبأن توجد تغذية  .4

 .بة الصحيحةللخطوات التي يجب أن يقوم بها لتحقيق اإلجا
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 معلومات جديدة ليتعلمها كل منهم وفقـا  اكتساب الطلبةأن يعمل الربنامج عىل .5

 .لرسعته الخاصة

 و  نهايته للتأكد من إتقـان الطالـبأن يستخدم اختبار لتقويم فاعلية الربنامج يف .6

 .متكنه من موضوعات الربنامج

 :) الكمبيوتر( التعلم بالحاسوب) ب(

 الـتحكم يف كـل خطـوات  تستطيع،الحاسوب كآلة تعليمية متكاملةميكن استخدام    

ً نظرا ملميزات الكومبيوتر التي تتمثل يف تقليد وظائف العقل اإلنـساين بدقـة ،تعلم الطلبة

  : أهمها، فتكون له مردودات تربوية ايجابية،و رسعة

 .التقويم الفوري الستجابات الطالب •

 .ي تبني مدى تقدم الطالباكمية التتسجيل االستجابات الرت •

  .الدمج بني عمليتي التعلم و التقويم يف عملية واحدة بطريقة فعالة •

 .ً وفقا لرسعته الخاصةيعمل كل طالب •

 .النجاح و التقدم  ليحقق املزيد منيتيح الفرص املناسبة أمام الطالب •

 . معلومات و مهارات إبداعيةإكساب الطالب •

 .حصيل الطالبتقويم مستوى أداء و ت •

 .املساعدة يف األعامل اإلدارية •
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  :التعلم بالوسائل السمعية والبرصية ) ت( 

 ،من البديهي أنه كلام ازدادت الحواس التي يـستخدمها اإلنـسان يف تعلـم معلومـة   

  .كلام ازدادت سيطرته عليها و متكنه منها

اسـة منفـردة يف نـسق لذا فقد انترشت اآلن النظم التعليمية التي تجمـع أكـرث مـن ح

 ........وجهاز الرشائح الناطقة  السينام و التلفاز والفديو: مثل.واحد متكامل

  :التعلم بالحقائب التعليمية) ث(

 تحتوي الحقيبة التعليمية عىل مجموعة من الوسائل التي ميكن عن طريقها تحقيـق  

تـي تحتويهـا الحقيبـة يف  و قد تكـون الوسـائل ال.مياألهداف املحددة و املرجوة من التعل

 أو يف صورة رشائح و شـفافيات و أرشطـة ،صورة مواد مطبوعة كالكتب العادية و املربمجة

  . أو يف صورة خرائط و سطوح و مجسامت و غريها من األدوات التعليمية،سمعية برصية

  .حرًو للتلميذ أن يختار ــ للتعلم ــ وسيلة واحدة أو أكرث من وسيلة وفقا الختياره ال

  :التعلم من مراكز مصادر التعلم) ج(

ــة    ــة الرتبوي ــيم يف العملي ــا التعل ــق تكنلوجي ــسبب تطبي ــرضوري ،ب ــن ال ــبح م   أص

بطريقة تصال باملعلومات اال ليتمكن املتعلم من ،تحويل املكتبات إىل مراكز ملصادر التعلم

 عية ومراكـــز الـــتعلم تحتـــوي عـــىل أدوات الـــتعلم الـــسم و.مبـــارشة أو غـــري مبـــارشة
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 لذا يتم التعلم من خالل القراءة أو االستامع أو املـشاهدة ، البرصية التي سبق اإلشارة إليها

  .ًوفقا لقدرات املتعلم الذهنية

  :التعلم املفتوح) ح( 

عرفية،  املعرفة، وتطور التقنيات املشتى أنواعل  كبريةكثافةًنظرا لرتاكم املعلومات وب   

مهـام  يـتم نقـل املعلومـات إىل املـتعلم، حيث.  هذا اإلشكالحال فالتعليم املفتوح أسلوب

لذا ال يتقيد هذا التعليم بالعمر الزمني للمـتعلم، وتـستخدم كانت حواجز الزمان واملكان، 

 .وأرشطة الكاسيت املواد املطبوعة: فيه الوسائل املتعددة، مثل
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 :مفهوم التقويم

فيقال قـيم البـضاعة أي ،عطـاء مثـن للـيشءا : معنى التقويم من الناحية اللغويةإن   

تقويم عمليـة الزمـة ألي مجـال مـن وال ،عوجاجهاجعل لها مثن وقوم اليشء عدله وأصلح 

ي يف  مثـل مـا هـو رضور،الحياة فهو حتمي للتـدريس يف داخـل الـصف وخارجـهمجاالت 

  . ومن ضمنها املناهج الدراسية،جميع مجاالت النشاط األخرى

ّإصدار حكم عىل صالحية املناهج الدراسية عن طريـق تجميـع " ّفالتقويم هو عملية  ّ

ّوتفسريها يف ضوء معايري موضوعية تساعد عىل , وتحليلها , ّالبيانات الخاصة للحكم عليها 

 .ّاتخاذ قرارات مناسبة بشأن املنهج

ّوقد مر بنا سابقا أن املنهج يتـأثر مبجموعـة مـن األسـس كاألسـاس الفلـسفي الـذي    ّ ّ ً ّ

ّواألساس االجتامعي املتعلـق بقـيم املجتمـع وثقافتـه , ّيتمثل يف فلسفة الرتبية وأهدافها  ّ ,

ّالنفـيس املتمثـل بنمـو املتعلمـني  واألساس ّ ّ , ّوطبيعـة تعلمهـم ,  ّواتجاهـاتهم, وميـولهم , ّ

ّملعـريف املتعلـق بطبيعـة املعرفـة واألساس ا والخـربة وجوانبهـا , ومـصادرها , ّوأساسـياتها , ّ

ّ ويعكس املنهج تلـك األسـس الـسابقة مـن خـالل مكوناتـه املختلفـة كاألهـداف ،املختلفة

 .ّواملحتوى وطرائق التدريس ووسائل التعليم واألنشطة املدرسية وأساليب التقويم

ّتطـور وتغـري دامئـني ّ ومن املعلوم أن الحياة يف    ّفهنـاك التفجـر املعـريف , ّ ومـا , ّ

ــاالت  ــف املج ــات يف مختل ــورة املعلوم ــسمى بث ــال , ّي ــة يف مج ــورة التكنولوجي ّوالث

ًوكذلك التطور الدائم يف مجال علم النفس الذي يكشف كـّل يـوم مزيـدا , ّاالتصاالت  ّ

 ل املـساعدة عـىل هـذاوالطرائـق والوسـائ, ّوطبيعـة تعلمهـم , ّمن أرسار منو األفـراد 
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ّوهناك التفاعل االجتامعي املـستمر , وأساليب قياسه وتقوميه , ّ التعلم  ّواالنتـشار الثقـايف , ّ

ّوتحطيم الحدود القطرية يف وجه الـرشكات االقتـصادية العمالقـة ,  املتسارع وظهـور مـا , ّ

ّوال شك يف أن هذه التغريات بدأت تؤثر بشكل أو ب, يعرف بالعوملة ّّ آخر يف أهداف الرتبيـة ّ

ّواتخاذ إجـراءات متعـددة للتكيـف مـع , فسارعت إىل إعداد خطط , وسياساتها ووسائلها  ّ ّ

 .هذا الواقع

ّوالتكيف معها تقويم املنـاهج , ّوكان من وسائل الرتبية ملواجهة التحديات الجديدة   

ّوتحديثها وتطويرها بشكل دوري ومستمر ؛ ألن املنهج سيغ, القامئة  ّ ًدو غريبا وقارصا بعـد ّ ً

ّمرور مدة من الزمن عىل تطبيقه يف ضوء هذه التطورات الرسيعة ؛ حيث سيفتقر إىل كثري  ّ

ّمن املـستجدات االجتامعيـة والنفـسية والعلميـة والتكنولوجيـة ّ ّ ّ التـي ظهـرت بعـد بنائـه  ّ

نهج ولعـّل الخطـوة األوىل لتطـوير املـ, ّوهذا مسوغ كاف للعمل عـىل تطـويره , وتنفيذه 

ّاملطبق هي عملية تقوميه ّ.)36( 

 خصائص التقويم 

 لـيك يـصبح   الحديث عـىل عـدد مـن األسـس والخـصائص يستند التقويم مبفهومه  

   -:ومنهاوسيله فعالة يف تطوير وتحسني العملية الرتبوية 

إن التقويم الهادف هو الذي يبد أ بأهداف واضحة محـددة : التقويم عملية هادفة-1

ال يساعد عىل إصدار األحكـام  "عشوائيا" د هذه األهداف يكون التقويم عمالوبدون تحدي

 0السليمة واتخاذ الحلول املناسبة 

                                                           
 االمام محمد بن سعود االسالمية، عىل النتالصالل، منرية، تقويم املناهج، كلية العلوم االجتامعية، جامعة  ) 36
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طاملا إن التقـويم يـرتبط بأهـداف واضـحة محـددة وبـدون : التقويم عملية شاملة-2

ال يـساعد عـىل إصـدار األحكـام " عـشوائيا" تحديد هـذه األهـداف تكـون التقـويم عمـال

 .املناسبة تخاذ الحلـــــولالسليمة وا

عملية التقويم مـستمرة ومـصاحبة للعمليـة التعليميـة  أن :عملية مستمرة التقويم-3

 .وتتم عىل امتداد العام الدرايس 

مبا إن التقويم يهدف إىل التشخيص والعالج والوقاية لذلك : التقويم عملية متكاملة-4

 .بوية تعترب عملية التقويم مكمله لجوانب العملية الرت

 -:مجاالت التقويم

 -:يفة هوالتقويم الرتبوي ميكن أن ينصب يف ثالث مجاالت مختل

 تقويم الطالب -

 تقويم املدرس  -

 ج املنهتقويم  -

 وقد أستعمل مـصطلح تقـويم الطالـب،وهذه املجاالت مرتابطة ببعضها بشكل كبري   

 يبني العلامءوبهذا الخصوص  ،هليشري إىل مجموعة من اإلجراءات التي تقيس التغريات عند

تغـري سـلوك عمليـة عـىل " األجراء الحيوي يف اتخـاذ القـرار مؤكـدا( هو أن تقويم الطالب

   .)لطالبا



144 
 

تقويم محور العمليـة الرتبويـة بـشكل عـام والعمليـة التدريـسية بـشكل الويشكل   

لبيانـات  بصورة متكاملة يجب إن نجمع املعلومات وااص وليك تتم عملية تقويم الطلبةخ

 ممكانـاتها وطبيعـة العامة والخاصة م الدرايس وقدراتهم العلمي وتحصيلهمحول مستواه

 تحديـد قابليـات إذ إن جمـع هـذه املعلومـات يـساعد عـىل ممـنه هوما ميكـن أن نتوقعـ

 وتــشخيص نـواحي الـضعف والقــدرة فيهـا ثـم العمــل عـىل إصــالحها وإمكانيـات الطلبـة

 .وتطويرها 

 وإمنا يـوازن ذلـك ألن هو ال يقل أهمية عن تقويم الطالبملدرس فأما مجال تقويم ا  

وان عملية التطور هذه ، تطور العملية التدريسية ككليفعد الحجر األساس ُتطور املدرس ي

يـساعد املـدرس عـىل تحديـد مـا ميتلكـه مـن  حيث أنـه،بعد إجراء التقـويم لـهاال تتم  ال

وصول إىل حكم سـليم عـىل هـذه الـصفات  اليف كام يساعدمعلومات وإمكانات وكفايات 

لمـدرس فعدم أجـراء التقـويم ل،يف اعتباره كل الوسائل التي توصله إىل هذا الحكم" واضعا

 يكمل األخر فكل، ثم جمود املدرسة ومناهجهاالذي يؤدي اىل جمود الطالب،يعني جموده

 .يف هذه املجاالت 

 ميكـن اتخـاذ فبواسـطته ،الـبل أهمية عن تقويم املـدرس والطوتقويم املناهج ال يق

قرار حول كفاية املنهج ووسائل التعليم وتأثري املدرس وهذا القرار ميكـن أن يبقـى املـنهج 

  .ويحسنه
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 : أنواع التقويم

ميكن أن يجري التقويم يف أوقات مختلفة من حيث زمن التعامل مـع املـنهج وعـيل   

 .تقويم تتبعي, تقويم ختامي , ي تقويم تكوين,  تقويم مبديئ -: يصنف التقويم إىلهأساس

 التقويم املبديئ  -:أوال 

حتى تتوفر صورة كاملة عن الوضـع الكـائن قبـل , يتم قبل البدء يف تطبيق املنهج و  

 فإذا كان التقـويم للمـتعلم فـام هـو مـستواه .تمهيديالتقويم الأحيانا يسمي و, التطبيق 

 ؟.ومهاريا, ووجدانيا , معرفيا 

يـساعد التقـويم فر معلومـات هامـة عـن هـذا املـستوي كـام ملبديئ يو إن التقويم ا 

  -:املبديئ يف

 .التعامل مع املنهجتحديد وضع املتعلم من حيث نقطة البداية يف  -1

معرفة األوضـاع التـي سـيتم فيهـا تطبيـق املـنهج مـن حيـث اإلمكانـات املاديـة  -2

 .بة وغريهاواملعلمني و الطل

 كويني  التقويم البنايئ أو الت-:ثانيا

 . ويطلق علية أحيانا اسم التقويم التطوري

بغـرض الحـصول عـيل , ويجري التقويم البنايئ يف فرتات مختلفة أثناء تطبيـق املـنهج 

 .معلومات تساعد يف مراجعة العمل
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  التقويم الختامي -:ثالثا 

فيـزود  ،تقدير أثره وكفائتـه بعـد أن اكتمـل تطبيقـه املنهج ل تطبيقويجري يف ختام  

 . املختصني بحكم نهايئ عيل النتائج واملخرجات

  التقويم التتبعي -:رابعا 

ويتم عن طريـق مواصـلة متابعـة املـتعلم بعـد التخـرج ملعرفـة فعاليتـه يف العمـل   

 . نشاطات الحياة ومجابهة مشكالتهاوتعامله مع

 -:)37(أساليب تقويم الطلبة 

 مــن الوســائل واألســاليب التــي  اســتخدام العديــد واملدرســنيينبغــي عــىل املعلمــني  

تساعدهم عىل ثبات النتائج التي يحصلون عليهـا والتنـوع فيهـا لـيك تعمـل عـىل تحقيـق 

 -:الكثري من األهداف املنشودة ومن أهمها

ــة -1 ــن : املالحظ ــب م ــدرسوتتطل ــامهم امل ــد قي ــه عن ــة طالب ــتمرار يف مالحظ  االس

 .بالواجبات أو النشاطات الصفية

 أو مـن جانـب املـدرسوهـي تـستخدم مـن جانـب : اجعـةقوائم التدقيق أو املر -2

 .الطالب ملعرفة وتقويم مدى تقدمه

 أو الطالب يف بداية اليوم الـدرايس املدرسوهي تدار بواسطة : املناقشة الجامعية -3

أو آخــره وهــدفها هــو املــساهمة يف الحــصول عــىل املعلومــات وتهيئــة الفــرص للتقــويم 

 .الجامعي

                                                           
 س.ع.م/ أدواته وأساليبه، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود:العصيمي، سلطان محمد، التقويم) 37
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 تحديد املستوى الذي وصل إليـه الطالـب يف أداء سوهي مقايي: مقاييس التقدير -4

 .عمل ما

وهي تساعد يف تقييم التعلم حيث تـساعد املقـابالت غـري الرسـمية يف : املقابالت -5

التحدث عن املشكالت الراهنة وتحديد الصعوبات واملقابالت الرسـمية تتطلـب اسـتخدام 

مـن قبـل ثـم كتابـة أسـئلة مجموعة من األسئلة وقوائم التقدير وقـوائم التـدقيق املعـدة 

 .املقابلة

 بكتابــة مالحظــات أو وضــع إشــارات تفيــد وتــتم: الــسجالت واملــذكرات اليوميــة -6

 .باالنتهاء من واجب أو عمل ما

 ملناقشة االختبارات وذلك ةبالطل بالجلوس مع وتتم: املؤمترات الفردية والجامعية -7

اطات املفيـدة واملهمـة لتوضيح جوانب القوة والضعف عند الطالـب والتعـرف عـىل النـش

 .التي ينبغي طرحها

 من تقارير وقصص ةبالطلما كتبه أو عمله وتتم عن طريق دراسة : عينات العمل -8

ًوأوراق االختبارات واألبحاث والنامذج والخـرائط حتـى يـصبح أساسـا للحكـم عـىل مـدى 

 .التقدم الذي أحرزه الطالب

ــ: االســتبيانات أو االســتفتاءات -9 ــة للكــشف ع ــات وهــي محاول ــالطلن اهتامم  ةب

وهواياتهم والتعرف عىل نـشاطاتهم خـارج املدرسـة وعـىل خلفيـتهم االجتامعيـة وتقيـيم 

 .املشاعر واالتجاهات والقيم
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يستطيع املعلم تقويم أمناط التفكري التي يستخدمها الطالب يف حل : لعب الدور  -10

 .املشكالت التي يعيشونها وقدرتهم عىل وضع أنفسهم يف مواقف اآلخرين

ًوهي من أكرث وسائل التقويم شيوعا يف املدارس ولها أهميـة : االختبارات بأنواعها -11

 .كبرية وهي متعددة يف أنواعها وتختلف يف خصائصها ومزايا استخدامها

وتجدر االشارة هنا اىل أن فلسفة املراقبة يف االمتحان منع الغش وليس مسك الطالب 

 .متلبسا

امها لتقـويم املـنهج املـدريس بـصفة عامـة وميكـن اسـتخد: وسائل تقـويم أخـرى -12

وتقويم مـا تعلمـه الطـالب بـصفة خاصـة، ومنهـا دراسـات الحالـة واسـتخدام امللخـصات 

واســتخدام أجهــزة التــسجيل والعقــود واســتخدام الــصور والرســوم واملــرشوعات الفرديــة 

 . واملرشوعات الجامعية

 -:أساليب تقويم املجال املهاري

ًرة تبعا لنوعها فاملهارات العقليـة تقـاس بواسـطة اختبـارات تختلف وسيلة قياس املها

ومـن ) اختبارات األداء(  أما املهارات العملية فتقاس بواسطة االختبارات العملية ،تحريرية

  :أهم هذه االختبارات ما ييل

  :اختبارات التعرف )1
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األشـياء  وال يتطلب من التلميذ سوى ذكـر أسـامء بعـض ،ويتميز هذا النوع بالبساطة

 .التي يتعرف عليها

 :اختبارات األداء )2

هي تلك االختبارات التي يطلب فيها من التلميذ أداء عمـل معـني وعـادة مـا يعطـى 

 .التالميذ مجموعة من األجهزة أو األدوات الستخدامها لهذا الغرض

 :اختبارات اإلبداع )3

لوبة بل يطلب منهم عمل يف هذه االختبارات ال يحدد للتالميذ األدوات واألجهزة املط

 .أجهزة معينة أو القيام بتجارب باالستعانة مبا يرونه مناسبا لإلمكانات املتاحة

 -:أساليب تقويم املجال الوجداين

 : املالحظة-أوالً 

 وهى مـن أهـم أدوات ،املالحظة هي املشاهدة العيانية لألداء أو للسلوك أو للظاهرة

الحظـة يـتم وصـف مـا يقـوم بـه املـتعلم فعـال يف  فعن طريـق أسـلوب امل،تقويم املتعلم

 . والتعرف عىل ما يتوافر لديه من نواتج تعلم،املواقف الطبيعية

 . والوجدانية) النفسحركية( املهارية  ويستخدم أسلوب املالحظة يف قياس الجوانب
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 :وتنقسم املالحظة إىل نوعني

 .ائية املالحظة العشو-ب .              املالحظة املنظمة-أ

 ُ وهي تعترب من أفضل أساليب املالحظـة فهـي طريقـة يخطـط لهـا:املالحظة املنظمة

ًوتستخدم فيها أدوات معـدة مـسبقا . ًبعناية بحيث يحدد املالحظ مسبقا ما يريد تسجيله

 .ومضبوطة وهي تعترب أكرث موضوعية

بـدون تخطـيط مـسبق لهـا حيـث تـتم بطريقـة  هي مالحظـةو :املالحظة العشوائية

 أو أدوات محـددة ،ُومل يخطط لها وال يتم فيها االلتزام بخطـواتً.يعد لها مسبقا فاجئة ملم

 .مالحظة منضبطة وتكون نتائجها غري محددة ألنها ال تستند إىل معايري ثابتة وفق أدوات

 :مميزات استخدام أسلوب املالحظة

 .اء املتعلمتقويم نواتج التعلم املتمثلة يف مختلف معايري جودة واعتامد أد• 

 .تدوين السلوك كام يحدث فعال• 

 .التأكد من صحة ما يقرره الفرد أنه يقوم بعمله• 
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 :عيوب استخدام أسلوب املالحظة

 .صعوبة ضبط الوقت الالزم للمالحظة• 

 .يصعب إخضاع ما يفعله الطالب خارج املدرسة للمالحظة• 

  حيث يتطلب مالحظـة أداء كـلصعوبة استخدامها مع األعداد الكبرية من الطالب،• 

 .متعلم عىل حدة خاصة

 : أسلوب اإلسقاط–ًثانيا 

 ،وهو أسلوب مـن أسـاليب التقـويم الرتبـوي شـائع جـدا يف مجـال القيـاس النفـيس  

 وتـربز أهميتـه عنـدما يتعلـق األمـر ،واإلرشاد والعالج النفيس للتالميذ وغريهم من األفراد

 .بقياس جوانب شخصية املتعلم

 : قوائم التدقيق أو املراجعة-ً ثالثا

وهذه تعترب من الوسـائل الهامـة التـي يجـب أن يكـون معلـم الـصفوف االبتدائيـة   

 ، ويف هذا املجال يتم تحديد املهارات واملعارف يف مقابل املهـارة،الثالثة األوىل عىل علم بها

 .التلميذويجري تخصيص الطاقة لكل طفل من هذه القامئة وتوضع إشارة للتي أتقنها 
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  : مقاييس االتجاهات-ًرابعا 

 مـن جوانـب مقاييس تضم قامئة من العبارات التي تدور حـول جانـب معـني وهي  

 . ويستجيب التلميذ بوضع عالمة تعرب عن قبول أو رفضه لهذا الجانب،الشخصية

 -: دراسة الحالة-ًخامسا 

 التالميـذ الـذين تـدل  حالـة دراسـةيقوم عىل أحد األساليب الهامة يف التقويم وهي  

كافة أساليب التقويم األخرى عىل تخلفهم عن زمالئهم حيث يجرى جمع البيانات الالزمـة 

عن هذه الحاالت ويلزم يف هذه الحالـة رصف املزيـد مـن الوقـت مـع هـذا التلميـذ مـن 

   .األساليب حصص النشاط أو بعد الدوام باالتفاق مع الوالدين أو غري ذلك من

 - :قابلة امل-ًسادسا 

هي محادثة تفاعلية بني القائم باملقابلة ومستجيب بغرض الحصول عىل معلومات و  

 .معينة منه

 :أنواع املقابالت

تتضمن أسئلة لكل منهـا إجابـات محـددة، وعـىل املـستجيب أن :  املقابلة املقيدة- 1

بـسهولة ويتميـز هـذا النـوع مـن املقابلـة .  تعرب عـن رأيـه أو سـلوكهما أقرب  منهايتخري

 .تصنيف البيانات، وتحليلها
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 ،ويطرح فيها القائم باملقابلة أسئلة مفتوحة غري محددة اإلجابة:  املقابلة املفتوحة- 2

 . وعىل املستجيب أن يخربه مبا يراه مناسب من إجابات، وآراء

ويتميز هذا النوع من املقابلة بالحصول عىل كم كبري من البيانات، ولكن يقابل املعلم 

 .القائم باملقابلة صعوبة تصنيف إجابات التالميذ وتحليلهاأو 

  : االستبيان-سابعا 

يعرف االستبيان بأنـه أداة لتجميـع البيانـات ذات الـصلة بجوانـب معينـة يف نـواتج   

 وذلك عن طريق ما يقـرره املـتعلم لفظيـا يف إجابتـه عـن األسـئلة التـي يتـضمنها ،التعلم

 .االستبيان

عن املالحظة يف أن االستبيان يقيس ما يقرره الفرد، يف حني تقـيس ويختلف االستبيان 

 وهـو يالحـظ املـتعلم أمـا املـدرسيف يد  بطاقة املالحظة فتكون املالحظة األداء الفعيل له

 .كون يف يد املتعلم نفسهفتاالستبانة 

وتتوقف أنواع األسـئلة التـي يتـضمنها االسـتبيان عـىل الهـدف مـن اسـتخدامه، فقـد 

 وقد تستهدف التعـرف ، األسئلة استدعاء معلومات سابقة أو حالية أو مستقبليةتستهدف

 وقـد ،الطالـبوقد يتضمن االستبيان أسـئلة مقيـدة يـستجيب عنهـا . عىل اتجاهات الفرد

 .يتضمن أسئلة مفتوحة
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 :أيضا من أساليب التقويم

  :مقاييس التقدير -

التلميذ درجـة عـىل إتقانـه ألدائـه ويستخدم هذا األسلوب عندما يرى املعلم إعطاء   

 .مهارة معينة فتوضع املهارة يف قامئة و يجري اعتامد أرقام لتدل عىل درجة إتقانه

 : التقويم الذايت-

  وتدعو إليه الرتبية الحديثة يف كل مراحل التعليم ،ويقصد به تقويم املتعلم لنفسه  

 :وله ميزات نستطيع أن نوجزها فيام ييل

كتشاف الفرد ألخطائه ونقاط ضـعفه وهـذا يـؤدي بـدوره إيل تعـديل يف وسيلة ال)  أ(

  .سلوكه وإىل سريه يف االتجاه الصحيح

ًيجعل الفرد أكرث تسامحا نحو أخطاء اآلخرين ألنه بخربته قد أدرك أن لكـل فـرد ) ب(

  .أخطاءه وليس من الحكمة استخدام هذه األخطاء للتشهري أو التأنيب أو التهكم
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 :األقرانتقويم  -

ًيرتبط تقويم األقران ارتباطا وثيقا بالتقويم الذايت    حيـث يتـضمن قيـام كـل طالـب ،ً

 إذ ميكن لطالبني مـثالً أن يتبـادال املهـام أو األعـامل التـي أداهـا كـل ،بتقويم أعامل أقرانه

غري أن هـذا يتطلـب . منهام، ويقوم كل منهام بتقويم جودة، أو دقة، أو مالمئة عمل اآلخر

ًظيام وإعدادا، ليك يكون تقويم األقران متسقا، واألحكام الناتجة عنه صائبةتن ً ً. 

  : ملف إنجاز الطالب-

ًوهو أحد األدوات التي باتت تحتل موقعا مهام بني أدوات التقـويم األصـيل    ويعـرب ،ً

داء هذا امللف عن حاجتنا إىل توفري أداة أو وسيلة تعيننا عىل التقويم التكويني املـستمر أل

 . وتقديم أدلة أو شواهد موثقة عىل مدى تقدم تعلمه،الطالب

وأنـشطته التـي يختارهـا بنفـسه  هعينة من انجازاتعىل حتوى ملف إنجاز الطالب وي

بعض التقارير التي تتـضمن  وعينات من كتابات الطالب ومقاالتهونتائج االمتحانات  :مثل

عات الفردية والجامعيـة التـي قـام ملخص املرشو ،ملخصات للبحوث، والتجارب واألنشطة

 .بها
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 -: الرتبويالتخطيط

 :املفهوم العام للتخطيط

 ، مــنهج يهــدف إىل حــرص اإلمكانــات املاديــة واملــوارد البــرشية املتــوفرةالتخطــيط  

 لتحقيـق أهـداف مرجـوة خـالل فـرتة زمنيـة ، وتحديد إجراءات االستفادة منهـا،ودراستها

 .ية الرتبويةيشمل كل جوانب العمل، ومحددة

  :التخطيط الرتبوي

هو نظرة مستقبلية علميـة منهجيـة للواقـع الـذي يجـب آن تـؤول إليـه الرتبيـة يف    

 .املستقبل

عملية منظمة، ومستمرة لتحقيق أهداف مستقبلية بوسائل مناسـبة، تـستند إىل فهو  

رة مجموعة من القرارات الرشيدة بخـصوص بـدائل واضـحة، وذلـك وفقـا ألولويـات مختـا

 استثامر املـوارد، واإلمكانـات املتاحـة، والـزمن،  يفتحقيق أقىص قدر ممكنلهدف تبعناية 

والكلفــة يك يــصبح النظــام التعليمــي مبراحلــه األساســية أكــرث كفايــة، وفعاليــة لالســتجابة 

 .الحتياجات املتعلمني

 :أهداف التخطيط الرتبوي· 

 . ها ترجمة األهداف الرتبوية آيل واقع إجرايئ وتحديد-

 . استقراء الواقع الرتبوي وتقديم نظرة تنبؤية شاملة ومضبوطة للمستقبل-
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 إيجاد قنوات اتصال ما بني التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية وما بني التنمية -

 .الرتبوية التعليمية

 العمل عىل حل املشكالت الرتبوية وخاصة منها محو األميـة واالنفـاق عـىل التعلـيم -

 .تعليم العايل والبحث العلمي وإعداد املعلمني واإلدارة الرتبويةوال

 . االستخدام األمثل للموارد البرشية واملادية املتاحة-

 . استخدام الخطط الرتبوية القصرية والطويلة األمد عىل السواء-

 :املرتكزات األساسية للتخطيط الرتبوي· 

 . دولة اتصال السياسة الرتبوية بالسياسة العامة لل-

 االستفادة من منجزات العلوم املختلفة واسـتخدام الوسـائل العلميـة والتكنولوجيـة -

 . املتطورة

 توفري املوارد املالية الكفيلة بتنفيذ الخطط الرتبوية الن اإلنفاق عـىل التعلـيم اليـوم -

وقد دلت الدراسات عىل أن سبب تطور االقتـصاديات األوربيـة  ،هو عائد ودخل بعد حني

وان كل دوالر ينفق عىل التعليم والتطـوير الرتبـوي  منو وتطور املستوى التعليمي فيها هو

 .يعود بثالثني دوالرا

 االستفادة من تجارب وخربات الدول املتقدمـة يف هـذا املجـال وتجنـب العـودة إيل -

 . الصفر والبدء من حيث انتهى اآلخرون

 .ثل هذه العمليات االعتامد عىل العنرص البرشي املدرب املهيأ مل-
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 :مفهوم التخطيط إلعداد الدروس

 أو عمليـة تحـضري ذهنـي وكتـايب يـضعه املعلـمان التخطيط للـدروس اليوميـة متثـل 

 . ويشتمل عىل عنارص مختلفة لتحقيق أهداف محددة، قبل الدرس بفرتة كافيةاملدرس

 :أهمية التخطيط للدرس

 محـددة منظمـة ومرتابطـة  يجعل عمليـة التـدريس متقنـة األدوار وفـق خطـوات-١

 .األجزاء وخالية من االرتجالية والعشوائية محققة لألهداف الجزئية

 . الكثري من املواقف الطارئة املحرجة أو املدرسجنب املعلم ت- ٢

 .و املهارية أو املدرس املعرفية يسهم يف منو خربات املعلم - ٣

 .نفيذ الدروس وتقوميهايساعد عىل رسم وتحديد أفضل اإلجراءات املناسبة لت -٤

 .يعني عىل االستفادة من زمن الدرس بالصورة املثىل -٥

  وتحديد جوانب،يسهم التخطيط يف التعرف عىل مفردات املقررات الدراسية -٦

 . وتقديم املقرتحات لتحسينها،القوة والضعف فيها

ة  عــىل التعــرف عــىل األهــداف العامــة والخاصــة وكيفيــ أو املــدرسيعــني املعلــم -٧

 .تحقيقها
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 . عىل اختيار وسيلة التعليم املناسبة وإعدادها أو املدرسيساعد املعلم -٨

 :أنواع التخطيط

 :، وهام أو املدرسام املعلمبههناك نوعان من التخطيط ينبغي أن يقوم 

 :التخطيط السنوي: أوال

توزيـع  يف بداية العام الدرايس، وذلـك ب أو املدرسوهو تخطيط عام يقوم به املعلم   

الزمنية املخصصة له طوال العام الدرايس، محددا الدروس التي يتوقع أن  املقرر عىل الفرتة

شهر أو يف كل أسبوع بناء عىل عـدد الحـصص املخصـصة للـامدة يف  يقوم بتدريسها يف كل

هذا التخطيط يجب أن يكون حسب خطة معدة وفقا لألهـداف  الجدول الدرايس، عىل أن

يشار إليه هنا هو أن هذا التخطيط ليك يكون ناجحا فإنـه  لذي يجب أنالعامة للمقرر، وا

أن يقوم بتطويره وفقا ملا تسفر عنه الخربة العمليـة يف   وعىل املدرس،ينبغي أن يكون مرنا

 . ووفقا ملا يستجد من الظروف التي تقتيض تعديله،التدريس

 :التخطيط اليومي: ثانيا

 يف مذكرة خاصـة لكـل درس عـىل حـدة حـسبوهو التخطيط الذي يعده املدرس    

ذه بهـ مهام كانت خربته طويلة فإنه يجب عليه أن يقوم الجدول اليومي للمقرر، فاملدرس

  علــــم مبوضــــوع وهــــي أن يــــدخل عــــىل طالبــــه وهــــو عــــىل ،الهامــــة الخطــــوة
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ريـسه يف األعـوام لـه أن يعتـذر بأنـه سـبق أن قـام بتد الدرس الذي سيلقيه عليهم، وليس 

درس عدته كام لو كان يـدرس املوضـوع ألول  الناجح هو الذي يعد لكل ة، فاملدرسالسابق

 وهـم يختلفـون ،الذين درسهم العام املايض مرة، فالطالب الذين يدرسهم اآلن غري الطالب

أن يستعد لكـل  هالفروق الفردية ما يدعو  وبينهم من،م وميولهمتهيف ظروفهم واستعدادا

قد جعلته بحاجة ملراجعة مـسألة معينـة   النسيان رمبا تكون ثم إن عوامل،حالة عىل حدة

 .إيضاحأو معنى مفردة أو كيفية استعامل وسيلة 

 :الخطة اليومية

بكتابـة خطـة الـدرس اليوميـة يف مـذكرة   او املـدرسمن الرضوري أن يقـوم املعلـم  

لـم ذا عىل ترتيب خطوات الدرس وتنظيم أنشطته، سواء كان ذلـك املع ابه يستعني ،خاصة

 عىل أن الفرق بينهام هو أن املعلم املبتـدئ ،أم كان معلام مبتدئا خربة طويلة يف التدريس

 يف بهـاطويلة بالقدر الكايف بحيث تتضمن األنشطة التـي سـيقوم  يفضل أن تكون مذكرته

قـويم وأسـئلة سـوف مبوضوع الـدرس مـن وسـائل وأسـاليب ت الصف، وكل ما هو متعلق

تكون مفصلة تفصيال يساعده عىل القيام بدرسـه بـصورة  مبعنى عام و،ةبيطرحها عىل الطل

 أن تكون مذكرته قصرية إىل الطويلة يف التدريس فال بأس  أما املعلم صاحب الخربة.ناجحة

 .حد ما
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  -:فوائد ومميزات تحضري وإعداد الدروس

وى  يزيد الثقة يف نفس املعلم قبـل دخـول الفـصل الـدرايس نتيجـة إلملامـه بـاملحت-1

العلمي وتحديده لألهداف التعليميـة والطرائـق التدريـسية واألنـشطة والوسـائل الالزمـة 

 .ثم عمليات التقويم الالزمة, لتنفيذ الدرس 

 .بعد تحديدها بدقة, يحّقق األهداف التعليمية الخاصة بكل درس  -2

 .رسيساعد املعلم عىل توقع املواقف التعليمية التي قد تظهر أثناء تنفيذ الد -3

 .يساعد املعلم مراعاة خصائص التالميذ وميولهم واحتياجاتهم أثناء عملية التحضري -4

يساعد املعلم تحديد الطرق أو األساليب التدريسية واألنشطة والوسائط التعليمية  -5

 .وعمليات التقويم وإعدادها قبل بدء التدريس

 .ناء التدريسيعطي االستعداد الفعيل والنفيس للمواقف التعليمية أث -6

ً يتيح الفرصة للمعلم لإلضافة والتجديد واالبتكار كلام حـرض درسـا جديـدا -7 وقـام , ً

بتحليل املحتوى التعليمي وحدد أهداف الـدرس والطـرق واألنـشطة والوسـائل وعمليـات 

 .التقويم

 .ّيسهل عمليتي التعليم والتعلم يف البيئة الصفية -8
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 .صور يف املحتوى املقرر يف عنارص املـنهج األخـرىيساعد املعلم عىل اكتشاف أي ق -9

الرتبيـة امليدانيـة وأساسـيات  ( .أو أخطاء طباعية أو لغوية أو تخطيطية يف الكتاب املقـرر

 .)التدريس 

 .يساعد املدرس عىل اكتساب ثقة تالميذه واحرتامهم له -10

 .يحمي التالميذ من أرضار االرتجال والعشوائية -11

س الثقة بنفسه ويهيئ له سـريا مـنظام يف عـرض الـدرس ويحميـه مـن مينح املدر -12

 )ّ بترصف ،دليل التدريب عىل التدريس، وغريه ( .النسيان ويجنبه التكرار

يجعل مهمة االمتحانات سهلة وميرسة ويضمن لها املواصـفات الجيـدة كالـصدق  -13

 .والثبات والشمول واملوضوعية

 .أ يف التدريسيقلل من مقدار املحاولة والخط -14

 .يساعد املدرس عىل التحسن والنمو املستمر يف املهنة -15

 .يحمل املدرس عىل االرتباط باملنهج وميكنه من نقده ومعرفة ما فيه من ثغرات -16
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 -:فقرات الخطة اليومية للدرس

  -: الخطة اليومية للدرس العنارص اآلتية تتضمن  

  اليوم والتاريخ-

  الصف والشعبة-

 ملادة ا-

  املوضوع-

 : األهداف السلوكية-

 : طرائق التدريس-

 : الوسائل التعليمية-

 : التمهيد-

 : العرض-

 : التقويم-

 : الواجب البيتي-
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  -:وفيام ييل املخطط الخاص بالخطة اليومية للدروس

 التفاصيل اليوم والتاريخ

  :املوضوع 

 :األهداف السلوكية

 :طرائق التدريس

 :عليميةالوسائل الت

 :التمهيد

 :العرض

 :التقويم

 :الواجب البيتي

 -: وفيام ييل توضيح لعنارص الخطة اليومية

ــه  -1 ــذ في ــذي ســوف تنف ــاريخ ال ــوم والت ــية يف الخطــة وهــي الي ــارص األساس العن

 . واملوضوع الذي تم تخطيطه،وكذلك الحصة والصف الذي ستعطى له،الخطة

 :عادة يكون: ديد الزمن لكل فقرةتح -2

 ائق للتمهيددق) 5 (

 دقيقة لعرض الدرس) 30(

 دقائق للتقويم) 5(

 :األهداف السلوكية -3
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تشكل األهداف السلوكية العمود الفقري بالنسبة للخطة الدراسية اليومية ألنها نواتج 

عـىل املجـاالت  حيـث تـشتمل ،التعلم أو مبعنى أدق النواتج التعليميـة للعمليـة الرتبويـة

) ل املعـريف ـ املجـال االنفعـايل ـ املجـال الـنفس حـريك املجـا ( :الرئيـسة لألهـداف وهـي

 . )معرفية ـ مهارية ـ وجدانية ( ،وبصياغة أخرى

 :)38( أمثلة منوعة

 :ويتضمن ست مستويات حسب الهرم املعريف لبلوم: املجال املعريف - أ

 -: التذكر:أوال

 أن يعدد وحدات اإلدخال للحاسوب

 .أن يذكر أدوات برنامج الرسام

 FLASHوات تشغيل برنامج فالش أن يذكر خط

 . املكونات املادية للحاسبةأن يعدد الطالب

 . الرام عىل مفهوم الطالبأن يتعرف

 .الشبكة العنكبوتية  الطالبّأن يعرف

 -:االستيعاب و الفهم: ًثانيا

 .عملية خزن املعلوماتأن يفرس الطالب 

                                                           
تعريفها وأهميتها وعنارصها، موقع افاق علمية وتربوية عـىل .. اياد ماجد خليل، الخطة الدراسية اليومية ) 38

 .النت
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 . الطالب مثاال عىل سعة الخزنأن يعطي

 مناسبا للنص ناعنواالطالب  أن يضع

 .عملية الفرمتةأن يلخص 

 خطوات نسخ ملف ما إىل القرص املرن أن يرشح

 -:التطبيق: ًثالثا

 . التنقل بني قوائم الربنامج الطالبأن يتقن

 . عىل إنشاء مجلد عىل القرص الصلب الطالبأن يتدرب

 . ما ملف الطالبأن ينسخ

 . ما ملف الطالبأن يحذف

 .ا عن ملف م الطالبأن يبحث

 . القرص املرن الطالبأن يهيأ

 -:التحليل: ًرابعا

 ROM و RAMبني   الطالبأن يقارن - 1

 . كيفية عمل إطار مزخرف للصفحة الطالبأن يكتشف - 2

 . بني امللف واملجلد الطالبأن مييز -3
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 . … الطالبأن يعلل -4

 .. … الطالب أن يحلل -5

 -: الرتكيبً:خامسا

 . قاعدة بيانات الطالبأن يصمم -1

 .حركة معينة عىل برنامج فالشصمم الطالب  أن ي -2

 : التقويم:سادسا

 .ً حكام عىل موضوع ما الطالبأن يعطي -1

 .ًحكام عىل شخصية معينة ر الطالبأن يصد  -2

 . فكرة أو شخصية الطالبأن ينتقد  -3

 أن يقرتح حالً ملشكلة تعطل أجهزة الحاسوب -4

 : املجال الوجداين– ب

 ويتعلق بتنمية مشاعر املـتعلم وتطورهـا مـن ،يشتمل عىل القيم وامليول واالتجاهات

ًخالل إثارة مشاعره سلبا وإيجابا ً. 

 :أمثلة عىل املجال الوجداين أو االنفعايل

 أن يقدر دور الحاسوب يف تطوير املجتمع

 .العراقأن يرسم علم 
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 .بصف فيها مشاعره رسالة اىل زمالئه يكتبأن 

 .أن يعتز بدينه اإلسالم

 . يحرتم- يكره– يدحض –ر  ينك– يؤيد –أن يحب 

 .أن يتجنب مقاطعة زمالئه عند إجابتهم عىل األسئلة

 : أو املهاري املجال الحريك– ج

سهوله وبرسعة و بويهدف إىل القيام بالعمل ما … وتشمل املهارات اآللية و اليدوية 

 .دقة وإتقان

 :أمثلة عىل املجال الحريك

 .أن يؤرش عىل لوحة املفاتيح -1

 .املعالجة املركزيةأن ميسك وحدة  -2

 ...…أن يصمم منوذج  -3

 ………… أن يطبع -4

 ..…………أن ينفذ نشاط  -5

  :التمهيد

وهو مدخل رضوري لتقديم الـدرس يجـب أن يثـري اهـتامم التالميـذ ويـدفعهم  

، يتضمن ربط الدرس الحايل بالدرس السابق، وبالـدروس التـي للتشوق لعرض الدرس

 الحـصة الدراسـية، ويظهـر املـدرس دقـائق مـن زمـن ) 5( يعطـى بحـدود ،لها عالقة
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فيه مهارات التهيئة والتشويق للدرس، وعادة يبأ بطريقة املحارضة أو اإللقاء لجلب انتبـاه 

 . الطلبة

 :طرائق التدريس

تذكر يف هذه الفقرة طرائق وأساليب التدريس التي ينوي املدرس تنفيـذ الـدرس مـن 

 . شكالت وغريهاخاللها كطريقة املحارضة أو املناقشة أو حل امل

 -:الوسائل التعليمية

 :ومنهاتستخدم سالوسيلة التعليمية تذكر 

 DATA SHOWالعرض  جهاز

 التدريس باستخدام األقراص التعليمية

  أن يحسن استخدامهااملدرسوعىل ,ًالسبورة وسيلة هامة جدا 

 .الكتاب املدريس من أهم الوسائل التي يعتمد عليها املعلم

 .املجسامتواللوحات والصور 

 .الربوجكرت:جهاز عرض الشفافيات

 .الفيديـــو

 جهاز الحاسوب

 .اإلنرتنت
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 :العرض

، التـي  عنـارص الـدرسبـذكر املـدرس وهو الجانب املهم يف الدرس، حيث يقوم فيه   

عـىل التلقـي  هـم حيث ال ينبغـي أن يقتـرص دور، مشاركة فعالةالطلبةمبشاركة  سيعرضها

 ومـن الـرضوري أن ، وفقا ألهداف الدرس وطبيعة املحتوىفقط، وينبغي أن يكون العرض

 وفقـا ،تتعدد فيه األنـشطة، وأن تـستخدم الوسـائل املعينـة بـصورة طبيعيـة غـري متكلفـة

 وعـادة يأخـذ ، وطبيعة التالميذ، وتوفر الوسـائل والـزمن املخـصص للـدرس،لطبيعة املادة

 .دقيقة من زمن الحصة الدراسية) 30(بحدود 

 -:التقويم

 يف الدرس يعني التأكد من تحقيق األهـداف التـي وضـعت يف بدايـة الخطـة لتقويم ا

 وغالبـا مـا يجـرى مبجموعـة أسـئلة ، بأهـداف الـدرسًمـرتبط اليومية لذلك فالتقويم هنـا

  املعلومات و املهـارات واالتجاهـات، ويقيس) مقايل ، موضوعي، تحريري،شفهي(  متنوعة

دقـائق مـن زمـن ) 5( للـدرس، وعـادة يأخـذ بحـدود التي تحديدها يف األهداف السلوكية

 .الحصة الدراسية

 :الواجب البيتي

 وهو تكليف من املعلم للطالـب بغـرض تثبيـت الخـربة يف ، تحديد الواجبات املنزلية 

 : ومن أهم ضوابطه،ذهنه وربطه باملادة الدراسية لوقت أطول

 .ـ أن يسهم الواجب يف تحقيق أهداف الدرس



171 
 

ًعا يف موضوعاته واضحا ومحددا يف أذهان الطالبـ أن يكون متنو ً ً. 

 .ـ أن يساعد الطالب عىل التعلم بفاعلية ويحفزهم عىل االطالع الخارجي

  عامة يف املناهج وطرائق التدريسأسئلة

 -:اخرت االجابة الصحيحة مام يأيت 

 :ان مفهوم العلم يعني -1

  كالهام- طريقة التفكري ج-املادة العلمية ب - أ

 -:التكنلوجيا يعنيان مفهوم  -2

  كالهام- األساليب التي يتبعها املتخصصون ج-الصناعات املتنوعة ب - أ

 :مهارات التفكري العلمي -3

 . خاصة بالعلامء- موروثة ج-ميكن تعلمها بالتمرين ب - أ

 -:املفهوم القديم للمنهج يعتمد عىل -4

 . املواد الدراسية- التجريب ج-النشاط ب - أ

 -:املفهوم الحديث للمنهج يتبنى -5

 ال يختلف عـن املفهـوم - االهتامم بالسلوك والنشاط ج-افة املواد الدراسية بكث - أ

 .القديم

 -:من أسس بناء املنهج الذي يركز عىل االتجاهات وامليول -6

  التاريخي-ج  املعريف-ب الفلسفي - أ

  -:النظرة الحديثة للمعرفة أنها -7

  كالهام- غري مهمة لكونها متجددة ومتغرية ج-وسيلة وهدف ب - أ
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 : الرئيسة يف املنهج القديم هيالطريقة -8

  االلقاء-ج  حل املشكالت- املناقشة ب-ا

 :الطريقة الرئيسة يف املنهج الحديث هي -9

  االلقاء-ج  حل املشكالت- املناقشة ب-ا

 :أهداف املنهج القديم تقوم عىل -10

  التذكر- النشاط ج-املعرفة ب - أ

 :أهداف املنهج الحديث تقوم عىل -11

 كر التذ- النشاط ج-املعرفة ب - أ

 -:محور العملية الرتبوية يف املنهج القديم هو -12

 . كالهام- الطالب ج-املعلم ب - أ

 -:محور العملية الرتبوية يف املنهج الحديث هو  -13

 . كالهام- الطالب ج-املعلم ب - أ

 -:االساس الفلسفي للمنهج يعني -13

 . العادات املوروثة- عاملية املعرفة ج- الرتكيز عىل فكر املجتمع وقيمه ب-ا

 -:منهج املواد الدراسية يركز عىل -14

  كالهام- املواد الدراسية ج-النشاط ب - أ

 -:يركز عىل منهج النشاط -15

  كالهام- املواد الدراسية ج- النشاط ب-أ
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 -:املنهج الدرايس -16

 . ميكن استرياد املعرفة فقط-ج  ال ميكن استرياده مطلقا-عاملي ميكن استرياده ب - أ

 :عنارص املنهج الدرايس -17

  عنارص5 - عنارص ج4 -ب عنارص 3 -أ

 -:تقسم األهداف الرتبوية حسب -18

 . اماكن التعليم- حسب الوظيفة واملضمون والزمن ج- نوع املدارس ب-أ

 -:مفهوم االهداف السلوكية يعني -19

 .بعد التدريس -قبل التدريس ج ب.  األداء املتوقع من الطالب أثناء التدريس-أ

 -:تركز االهداف السلوكية عىل -20

 . الوجدان- املهارة ج-واملهارة والوجدان ب املعرفة -أ

 :ميكن تحقيق األهداف السلوكية يف -21

 . حصة دراسية- فصل درايس ج- عام درايس ب-أ

 -:تركز األهداف الوجدانية عىل بناء -22

 . العقل- الجسم ج- الشخصية ب-أ

 -:األهداف السلوكية التي ميكن قياسها بسهولة هي -23

 .ارية امله- الوجدانية ج-ب  املعرفية-أ

 -:ميكن قياس تحقق األهداف املهارية -24

  عمليا-ج  شفهيا- ب  كتابيا-أ

 -:ميكن قياس تحقق األهداف الوجدانية -25

 . باملالحظة-ج  شفهيا- ب  كتابيا-أ
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 -:غالبا ما يقاس تحقق األهداف املعرفية بطريقة -26

 . كالهام- املالحظة ج- االختبارات ب-أ

 -:الطريقة املثىل للتدريس هي -27

 . الطريقة التي يفرضها املوقف التعليمي- املناقشة ج-رضة ب املحا-أ

 -:تستخدم طريقة املحارضة أو األلقاء عند -28

  كالهام- ملعالجة حالة الكسل وامللل ج- اعطاء مادة جديدة ب-أ

 -:عند استجواب الطلبة ينبغي مراعاة -29

 . العدالة يف توزيع األسئلة- الكسول ج- الطالب املجتهد ب-أ

 -:حل املشكالت بتبدأ طريقة  -30

 .تحديد املشكلة - الشعور باملشكلة ج- وضع الفرضيات ب-أ

 -:عملية التقويم تخص -31

 . كل جوانب العملية الرتبوية- املعلم ج- الطالب ب-أ

 -:ينبغي ان تكون نوعية األسئلة االمتحانية -32

 . مختلطة- ج  موضوعية-ب  مقالية-أ

 -:األسئلة التي تساعد عىل الغش  -33

 . مختلطة- ج  موضوعية-ب  مقالية-أ

 -:األسئلة التي تساعد عىل استيعاب املنهج -34

 . مختلطة- ج  موضوعية-ب  مقالية-أ

 -:األسئلة التي تساعد عىل تجميع االفكار يف موضوع هي -35

 . مختلطة- ج  موضوعية-ب  مقالية-أ
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 :لتقويم سلوكيات الطلبة يستخدم اسلوب -36

  االمتحان الشفهي- املالحظة ج- الكتابة ب-أ

 :خطة الدرس تنفذ يف مدة مقدارها -37

 . حصة دراسية- فصل درايس ج- سنة دراسية ب-أ

 -:األهداف التي توضع يف الخطة اليومية هي أهداف -38

 . سلوكية- تعليمية ج- تربوية ب-أ

 -:طريقة التدريس عبارة عن خطوات -39

 . كالهام- يخرتعها يف الصف ج- موجودة يسري عليها املدرس ب-أ

 :ة تحدديف الخطة اليومي -40

 . كالهام- مادة الدرس ج- األهداف ب-أ

 -:فقرة التمهيد تعني -41

 . كالهام- اختبار قدرات الطلبة ج- ربط املوضوع السابق بالحايل ب-أ

 -:توضع الخطة اليومية  -42

 . بعده- قبله ج- أثناء الدرس ب-أ

 -:تحدد االنشطة املصاحبة للدرس -43

 .. بعده- قبله ج- أثناء الدرس ب- أ

 -:لة املصاحبة للدرستحدد االسئ -44

 .. بعده- قبله ج- أثناء الدرس ب- أ

 -:يرتبط تقويم الدرس ب -45

 . العرض- األهداف ج- التمهيد ب-أ

 -:التقويم يعني -46

  مدى اكامل الدرس- مدى حضور الطلبة ج- مدى تحقق األهداف ب-أ
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 -:تقويم الدرس يخص األهداف -47

 . السلوكية بأنواعها- الوجدانية ج- املعرفية ب-أ

 -:تخطيط الرتبوي يشملال -48

 . كل جوانب العملية الرتبوية- املناهج الدراسية ج- الخطط الدراسية ب-أ

 -:شخصية املدرس الناجح تقوم عىل الجوانب -49

  كالهام- السلوكية ج- ب  املعرفية-أ

 -:املدرس القدوة هو املدرس -50

والوجـدان  الـذي يهـتم باملعرفـة - الذي يهـتم باملهـارات ج- الذي يهتم باملعرفة ب-أ

  .واملهارة
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 املصادر

 القرآن الكريم

 .أسس الرتبية، موقع جامعة بابل، كلية الرتبية للعلوم االنسانية _____ -

 .دار احياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان,   لسان العرب:)1999(ابن منظور -

، مدى توفر عمليات العلم يف كتب العلـوم يف )2008(أبو جحجوح، يحيى محمد  -

 .22/مجلة جامعة النجاح، العدد/ حلة التعليم االسايس بفلسطنيمر

ــاهج،)2015(أحمــد، عمــر بــرشا  -  كليــة الرتبيــة، جامعــة دنقــال، ،، تنظــيامت املن

 .السودان

 مقـال ،، املنهج الخفي وأثـره يف تـشكيل شخـصية الطالـب)2014(األشقر، جامل، -

 .11/2014/ 26منشور يف جريدة الرأي األلكرتونية بتاريخ 

 مكتبـة ،، تدريس العلـوم يف التعلـيم العـام)2009( األغا واللولو، احسان وفتحية  -

  غزة، فلسطني،آفاق

دار أســامة للنــرش  ، الــشامل يف تــدريس املـواد االجتامعيــة،)2005(األمـني، شــاكر -

 .والتوزيع، عامن، األردن

هـا، تعريفهـا وأهميتهـا وعنارص. .، الخطة الدراسية اليومية)ت.د(اياد ماجد خليل -

 .موقع افاق علمية وتربوية عىل النت

، رؤيـة يف منـاهج تـدريس اللغـة )2015( سعد عـيل و محمـد ،وعبد الجبار زاير -

 ٍالعربية، مكتب نور الحسن، بغداد
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،عايش محمود االتجاهات العاملية املعـارصة يف منـاهج العلـوم،  )2010( زيتون،  -

 األردن عامن،  دار الرشوق،،وتدريسها

 .، املكتبة املركزية، جامعة بغداد)1966(الدمرداش و منري، املناهج،رسحان وكامل -

، الثقافة العلميـة واالسـتعداد للمـستقبل، مقـال منـشور يف 2005سالمة، صفات،  -

 .2005 يوليو 5 بتاريخ 9716 العدد ،جريدة الرشق األوسط األلكرتونية

سرية، القـاهرة، ، الرتبية العلمية وتدريس العلـوم، دار املـ)ت.د(محمد،السيد عيل -

 .مرص

 حاجتنا اىل مناهج اسالمية، عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمـام ،الشدوخي، سعد -

  .محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض، قسم الرتبية، موقع صيد الفوائد

: بتاريخ مقال منشور عىل النت أهمية تدريس القيم،) 2010(نادية أمال، , رشقي -

 .2010 أكتـوبـــر 14, الخميس

 جامعة االمـام محمـد بـن ،لصالل، منرية، تقويم املناهج، كلية العلوم االجتامعيةا -

 سعود االسالمية، عىل النت

االتجاهات الحديثة يف تدريس العلوم، ،، مصطفى عبد السالم)2010(عبد السالم،  -

 .دار الفكر العريب، القاهرة

لرتبيـة، جامعـة أدواته وأساليبه، كليـة ا: سلطان محمد، التقويم) ت.د(العصيمي، -

 . س.ع.م/ امللك سعود
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 ، تنظيم محتـوى مـادة الجغرافيـة وفـق نظريـة ريجولـت)2009( عمران، خالد،  -

وأثره عىل التحصيل وتنمية التفكري االستداليل واالتجاه نحو املادة لدى طالب الصف األول 

 .الثانوي، دراسات يف املناهج وطرائق التدريس

وذج تدريس مقرتح يف العلـوم يف تنميـة مهـارات ، فعالية من)2007( غانم، تفيدة، -

 ،11/الفروض العلمية لدى تالميذ مرحلة التعليم االسايس، بحث مقـدم اىل املـؤمتر العلمـي

 .الجمعية العربية للرتبية العلمية

، دراسات يف فلـسفة الرتبيـة، كليـة الرتبيـة، جامعـة )1989(فرحان، محمد جلوب -

 .املوصل

دار الفكـر العـريب، . ، مناهج الرتبية أسسها وتطبيقاتها)1998(مدكور، عيل احمد  -

 .القاهرة

 .موسوعة الويكيبيديا عىل النت -

القيــاس والتقــويم يف الرتبيــة الحديثــة، منــشورات ) 1997(ميخائيــل، انطونيــوس، -

 .سوريا/ جامعة دمشق

 ،طرائـق تـدريس العلـوم، وزارة الرتبيـة، وآخرون،سعد عبد الوهاب) 1997(نادر، -

 .العراقجمهورية 

سعد عبد الوهاب وآخرون، طرائق تدريس العلوم الصف الخامس )1995(نادر،   -

 .معاهد اعداد املعلمني، وزارة الرتبية، العراق




